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 ناو .معنأ ام ىلع هلل دمحلا :ٌيرصملا هللا ريخ هدبع نب هدبع دمحم لاق

 مالك يف نورظانلا فرع دقف دعبو .ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا

 نب دمحأ لضفلا ابأ خيشلا نأ .بدألا جهانم ىلع نوكلاسلا دهشو .برعلا

 .هركذ قافآلا قَّبط دق نامزلا عيدبب فورعملا يناذمهلا ديعس نب ئيحي نب نيسحلا

 .ةقئافلا تاماقملاو «ةقئارلا لئاسرلا ُهلف .هرئنو ةمظن سانلا نيب الثم راسو

 .ةرحاسلا بيلاسألاو .ةيلاحلا تارابعلا يف .ةيلاعلا يناعملا هلو .ةقنؤملا دئاصقلاو

 ٌرعشلاو ٌرعشلا بيذي» ريهز فصو يف ِهسفن لوقب ُهردجأ امو .ةرهابلا ظافلألا يف
 غلبو .رهب ىتح رهظ اميف ةلاطإلل ةجاح الو .«هبيجي رحسلاو لوقلا وعديو .هبيذي

 ربولا لهأ مالك يهابي ُهنأ ةمالك هب زاتما ام فرشأ نمو .رمقلاو سمشلا ةرهش

 هنأ هعماسل ليخي امنيبف .ةعنص ةاورو ٌةَقر رضحلا لهأ عابطب جزتميو .ةعفرو ةناصر

 .ماطآلاو ةينبألا نيب ُهنأ هل ىقارتي ذإ .مايخلاو ةيبخألا نيب

 اهنم سانلا رفظي مل نكل ةماقم ةئامعبرأ ءاهز تاماقملا نم أشنأ نإ اولاق دقو

 ىلع وهو ةّيلعلا ةناتسآلا يف هعومجم عبط نيسمخلا ىلع فيني ليلق ددع ريغب مويلا
 .نوؤشلا نم ىتش يف فّرصتم .نونفلا ّمج .دئارفلا ريثك دئاوفلا ريزغ هترازن

 اًرسع ناك ِهب عافتنالا نأ ريغ .ميلعتلا يف ءىشانلا هب يدتهيو .ميلعلا ةنم ديفتسي

 رّيغيو .ىنبملا دسفي فيرحت نم هظافلأ يف خاّسنلا هب ثاع ام لّوألا :نيببسل

 عّرهي صقنو .لوقعملا نع نهذلاب بهذتو .لوصألاب ٌرضت ةدايزو .ىنعملا
 نإو .راح وأ ٌلض اًفيعض ناك نإ هيف رظانلاف .بيكارتلا ناينب :ضقنيو .بيلاسألا



 .ديهمت 3

 نم ريثك ءافخو .هتاملك ضعب ةبارغ يناثلا .هجولاو .راثعلا نمأي مل اًشيرع ناك

 لهأو .همهف نع ٍلزعمب نوئدتبملاف .هتارابع ضعب فيلأت يف ضومغو . هتراشإ
 .هحيحصت ىلإ اَلَّوَأ هنم ةدافتسالا يف ةجلاحلا تّسمف .همّهفت نم ِءانع يف ليصحتلا

 اًملو .هضماغ حيضوتو هّيفخ نييبتو هبيرغ ريسفت ىلإ اًيناثو .هحيرص ىلإ هظفل درو

 سفنألل ثعبأ .هظافلأ ةّلق يفو .هريغ نم حيصفلا بالطل عفنأ .هرصق ىلع ناك

 ةدئافلا هب متت ام بلطب ةيروس ناكس نم ةيبرعلا ةدفح ضعب ينُع .هظافحتسا ىلع

 هيلع قيلعت عضوو .هيف رظنلا ىلع رايدلا كلت يف تنك ذإ ينلمحف كلذ نم

 تركشو .هبلط تبجأف .هيطاعت رمأ هيناعم ٍباَلط ىلع لهسيو .هيفاوخ نم فشكي
 ةلررم لولا ةعضونم ةياكولا ةنلاسو» علا نلعب ىلاعتت هللا تنعتساو . هبدأ

 يل ةّدام الو . هيذتحأ لاثم يذ الو .هيفتقأ قباس الب كلذ ىلع تمدقأو .لطخلا

 10 وحال لاثمأو .ةرضاحلا ةغللا تاهمأو قا كودو 0 5 الإ

 نم ةمآسلا فوخ .راصتخالا ىلع هيف تلّوعو .ةرئاد نسلألا ىلع مهل تالاقمو

 امأ .بادآلاب دهعلا .ثيدحل .باتكلا ميهف ليهست: عم نقرعلا دعأ ملو :ناثكإلا

 ذفان نم مهل كتلوأف . مهّدشأ ةفرعملا يف نوغلابلاو .مهدشر ملعلا يف نوذخآلا

 نودمحيس ُنَظأ اميف مهنأ الإ .ريبعتلا لبق دارملا هنك غلبيو. .ريسفتلا قبسي ام مهفلا

 نودجي ام مهينغيف ديعبلا ىنعملاو بيرغلا فزحلا ضرع اذإ ةعلاطملا دنع اندصق

 هاسع امب مهيلإ عرسيو ةغللا تامجعم يف ثحبلا ةنؤم مهيفكيو ةعجارملا .لوط نع

 يف نوكي دق لب .مهكرادم يف اًنماك ناك امبر ام ريثيو مهسفنأ :.. مهيلع ءىطبي

 .مهفاصنإ نم ينولمحي نأ ءاجرلاف .ُهوبلط ول باوصل .ةياده .. .ةّقح نإ أطخلا

 . .مهفاصوأ نساح.: : رم لضفلا ىلع

 سر عيدبلا كاباتم نم قلوملا اذهب قلنا وهو هيلع هيهلا نش. ام انيو

 .هتءارق نم بيدألا يحتسي ام اهنم ناك امبر ةريثك مالكلا نم عاونأ يف اًنانتفا هللا

 قاسنت وأ .هانعم اورعشتسي نأ جّذسلاب لمجي الو .هترايع حرش نم يلثم لجخيو

 .هردق نم صقنت ةمئالب تاماقملا بحاص يمرأ .نأ للاب ذوعأو .ةازغم ىلإ مهناهذأ

 اذهو لام: لايخ كلو .ةلاقم ناهز لكل نكلو. .ةرمآ ند طعن امتا ةيقانوأ

 تاملكو .ةيفاصرلا ةماقملا نم لمج ضعب لافغإو .ةيماّشلا ةماقملا كرت يف انرذع
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 يف ببسلا ىلإ ةراشإلاو .هعضاوم يف كلذ ىلع هيبنتلا عم ىرخأ ةماقم نم

 ءاملعلا ةّنس ترج دقف .اًعرش عونمملا نم الو .اًعدب لمعلا اذه سيلو .هعقاوم

 نم ءيش يف مهيلع ركنم نم سيلو .صيخلتلاو حيقنتلاو . صيحمتلاو بيذهتلاب
 اًريرغت نوكيف ُهنع توكسلا عم هلك وأ كلذ ضعبب ىتؤي نأ عونمملا امّْنإو كلذ

 اذهو .هلماح ريغ ىلع رمأ لمحو .هلئاق ريغل لوق ةبسنو .رصاقلل ٌةَلَضو .رظانلل

 .نيقدشتملا ةكلم ٌءوس هنايب ىلع ثعبي امنإو .نيفراعلا دنع ّيلجلا رهاظلا نم

 تمظع نإو .انيدل خسنلا:دّدعتب ُهل هللا قّفو دقف باتكلا نتم حيحصت اّمأو

 .هانعم ٌحصي ال ام ىلع اهنم ريثكلا قافتاو تاياورلا نيابتل .انيلع راثحالا ةقِشِف

 .ًدِشرم يفرعلا لامعتسالاو هيلإ عجرن اًلصأ ٌيوْعّللا عضولا ناكف .هانبم داجتسي الو
 يف هب ٌدتعن اًسايقمو .حيجرتلل اًنازيم ناسللا لهأ نيب فئصملا ناكمو .هيلع لّوعي

 .اهالوأ لصألا يف انتبثأ ةحيحص ناعم ىلع تاياورلا تدّدعت نإف .حيحصتلا

 فتحا ام ىلإ ُهانعم برقب هزيمتل اًّمِإو تاياورلا رثكأ عم قافتالاب هدّيأتل اّمإ عضولاب

 يف تناك نإو .قيلعتلا يف ىرخألا تاياورلا ىلإ انرشأ مث .لوقلا ءازجأ نم هب

 هلل دمحلاو باتكلا ءاجف .راصتخالا نم انتقيرط ىلع هب انئج ريسفتلا ىلإ ةجاح

 ةبوثم ينمرحي ال نأ هللا لأساو .اًيفاو هللا ريسيتب ريسفتلا نوكي نأ وجرأو .اًيفاص

 هيلإو لا يلو وهو .هدبع ٌبرلا يفكي ام رمألا نم ينيفكي نأو .هدنع لمعلا

 . ةبايإلا





 ُتْنِطَو اًذِإ ىَّنَح - اًهَحِراَطَم ىّوّنلا يِنْنَحَّرط كل

 . "ةَداَمِعْلا َدَي اًهيِف تلجأ َيِضِب ماّيألا ىلع ُتْرَهِظَتْساَف ٠ :ىضنألا "ناجي

 .ةباكض اهتذحلا ةَقْفْرَو 0 ا تراك .ِةَراَجَّتلا ىَلَع اَهْتْمَقَو ٍلاَوْمْأَو

 ضيرَملا ُرَكاَذَتَ امْوَي انْسَلَجَف .اَمُهَتِيَب اَم ام ِتوُناَحْلِلَو .«ِراَهَئلا يَتّيِشاَح ٍراَدلِل ُتْلَعَجَو

 م صضحص ا ا .ْمُهْفَي ُهّنْأَكَو ٌتِصْنُي ٍديِعَب َرْيَغ َسْلَج ْذَق ب ٌتاَش ©َنَءاَقْليَو ُهْلْهَأَو

 ميما "< . 2 4فدلا و (2.[1*)5 ع ع 1 م 9 -
 مكبصا لق :لاق . ُهَّلْيَذ ائيِف ٌلاَدِجْلا رج 4 ُهلْيَم اب ُماَلَكْلا َلاَم اذإ ىتح . مَلْعَي

 لزي ملف حراطملا هحرطيو كلاسملا يف هفرصي هل دئاقلا وهف هرفسب رفاسملا هيوني ام :ىونلا )١(

 سادو اهلصو يأ :ناجرج ءىطو ىتح هرخآ يف هحرطيف هلقني مث ناكم يف هيمري هدصقم
 .رتتلا دالب نم ناجرجو .اهضرأ

 .ةعارزلا يضارأ نم هكلتمت ام ةعيض عمج :عايضلاو .اهثئداوح ىلع ناعتسا :مايألا ىلع رهظتسا (؟)
 ةدام تفعض ام ةيوقتو اهنم دسافلا حالصإب عايضلا يف اهلمعأو اهكرح : :ةرامعلا دي لاجأو

 تاتابنلا عاونأب كلذ دعب رمعتل عرزلاب رضي ام لك نم اهتيقنتو اهيلإ هايملا بالتجاو هيف تابنإلا
 .قزرلا لوادج هرمثت امب ةدمملا راجشألاو

 ةجاحل نكي مل توناحلا نأك عجرملا :ةباثملاو .هيف عابت يذلا هعلس عضوم توناحلا نم دارأ ()

 .هبلطي نم هيلإ عمتجيف هب فرعيل هيلإ عجري هل بام وه امنإو هيلإ
 راهنلا طاسوأ نم امهنيب امو رادلاب امهيف هسولج نوكي ءاسملاو حابصلا هافرط :راهنلا اتيشاح (؛4)

 . توناحلاب اهفرصي
 .انتلباقمو انتازاوم ىلع يأ :انءاقلتو .رعشلا :ضيرقلا (5)

 داكي نيملكتملاب اًعافدنا مالكلل نإف هلهأ دنع فورعملا هرادحنا يناعملا باوبأ يف انب ردحنا يأ (0

 .مالكلاب ماملإ هل نم دنع فورعم كلذو هيف ضوخلا نودصقي ال ام ىلع مهبلغي
 ملظف مكح نمب مهيلع هطلست يف لادجلا لثم هنأك ءاليخلاو بجعلا نع هب ىنكي :ليذلا رج (0

 -ضاف بوث هنأك لاط يأ هليذبو هليذ مالكلا رج لاقي ةلاطإلا هب داري دقو هل نيبولغملا ىلع هاتف



 ةّيضيرَقلا ُةَماَقملا 4

 نا زةطفلل فتق ا لن ْمُنِيَفاَوَو .ُهَقْيَذُع
 2 2 أ

 تلقف ْتْلْقَف .؟“”ضغلا َلِزْنيَو .ْمَصلا ُعِمْسُي ِناَيَ ضرْعَم يف ٌّقَحْلا ُتْوَلَجَلَو .ُتدَرْوَأَر

 000 :لاقو اندف -"”تيكنأ دَقَح تناَعَو . تننم دقق ندا ضاق اي

 ْفََو ْنَم ٌَلَّوَأ وه :لاق ؟سْيَقْلا ءىرْمأ يف ُلوُقَت اَم :اَنْلُقَف 0 اواو

 ْمَلَو .اَهِتاَمِصِب َلِيَحْلا َفَصَوَو .©"9اهِتاتُكُو يف ُرِيَطلاَو ىَدَتْغاَو .2"اَهِتاَضَرَعَو ٍراَيْذلاب
 (*'عَجَتلاَو .ُْناَسِل ةَليِحلِل َنَئْفَت ْنَم َلْضَفَف .اًبِغاَر َلْوَقْلا ٍدجُي ْمَلَو .اًبِساَك َرْعّلا لَ

 .ضرألا ىلع هليذ رج ىتح -
 وهو ميظعتلل ريغصتلاو اهلمحب ةلخنلا وهو نيعلا حتفب قذع ريغصت :هقيذع .متدجو : : متبصأ 00(

 نم :بجرملاو .«ككحملا اهليذجو بجرملا اهقيذع انأ» رذنملا نب بابحلا لوق ىلإ ريشي

 لذج ريغصت :ليذجلاو .اهلمح لقثل طوقسلاو راسكنالا نم اهعنمي امب اهمعد اذإ ةرجشلا بجر

 بؤرضملا رمألا بحاص هنأ كلذ لئاق ديري هب كتحتل لبإلا نم ىبرجلل بصني دوع وهو رسكلاب

 .هب ضوهنلاو هلامتحا نع فعضي ال ميعز هب وهو لثملا هيف

 حصفأ ام يأ ل ل ل اذإ 0 01(

 .تحصفأو تملكتل تعش هش اول يأ اهب

 مهفي مل نَم ءادتها مث مهفلاب ةيوار ناهذألا بالقنال لثم اهداريإ دعب ءاملا نع لبإلا رادصإ نم ('؟)

 ىلع تدروأ مدق ول رسيأ ناكو هظح مهفلا نم لائيف هدرو يذلا ضؤحلا دريف مهف نم يدهب
 . تردبصأ

 وأ دوسأ هرئاسو ضايب امهدحأ وأ هيعارذ يف ام ءابظلاو لوعولا نم وهو مصعألا عمج :مصعلا (4)

 نايبلا اذه نأكو ترطضا اذإ الإ لزنت الو اًمئاد لابجلا سوؤر مزلت يهو ءامصع هاثنأ رمجأ

 .روهشم لثم وهو هعامسل اهلزنتسيف هبحاص ىلإ اهبولق :فظتخي

 تيتنثأو .ملحلا ىفاو اذإ لجرلا ىنم نم نوكي نأ حصيو كنم ةدافتسالا ةينمأ كيف انل تلعج يأ (4)

 الإ ةداع كلذ نوكي الو همف مدقم يف عبرألا هنانسأ ىدحإ يهو هتينث ىقلأ اذإ لجرلا ىنثأ نم

 نع تأبنأ ىنعمب تينثأ نوكي دقو نيكنحملا غلبم كنايبب تغلب كنإ يأ ربكلا دح غولب.دعب

 .ءانثلا نم كلوق ةحاصفب. كملع

 .ةبحألا نطاومب مهفقاوم يف قاشعلا هدجي امع ريبعتلاو كلذ فصو يف ءارعشلا عربأ وهم يأ (5):

 .ركو وهف شعلا يف امأ شع الب هاوأم وأ رئاطلا شع نيتمضبو لوألا ةثلثم :رئاطلا:ةنكؤ 67

 ناويحلا قبسأ ريطلاو ءاسملا تقو عوجرلا وهو .:حاؤرلا لباقم ةودغلا تقو باهذلا :مادتغالاو
 نأ يأ همه يف اًبووُد مهدشأو اًبلق سانلا ظقيأ نم نوكي اهيوآم.يف يهو يدتغي نمف اًريكبت.

 .هرعش يف كلذل اًركذ سانلا دوجأ سيقلا' ءىرما:

 امو لاملا بسك يف لايتحالا الإ لوقلاب ةيلاسلا قسرا نذل كئلوأ هرعش ةدوج يف قاف هنأ يأ' (40)

 ةبغر قازرألا دايترال مهباهذ يأ :مهعاجتنا الإ دئاصقلاو بطخلا ريبحتل مالقألاب مهلمانأ كرج



 9 ةيِضيرَقلا ُةَماَقملا

 اَذِإ ٌحَدْمَيَو ."”قيح اَذِإ ُبِلْثَي :َلاَق ؟ةَعباَتلا يِف َلوُقَت امه :اَنْلُك .ُهناتَب ِةَبْعَرلِل

 ؟ِرِئَمُذ يف ُلوُقَت اَمُق :اَنْلُق .اًبئاَص اّلِإ يِمْرَي اَلَو .َبِهَر اَذِإ ُرِذَنْعَيَو .َبْغَر

 امك الف. هنيجي ”"ةغسلاو لزقلا'وغذيو .""هئيزي زغشلاو نكشلا تيدي + لاث

 َتاَم .اَهُتَئيِدَمَو يِفاَوَقْلا ُرْثَكَو ."*)اَهُئئيِطَو ٍراَعْشألا ُءاَم َّوُه :َلاَق ؟َةَقَرَط يف َلوُقَت

 ٍريِرَج يف ٌلوُقَت امه :اَنْلُق .ِهيئاَرَح 'ُقاَلْغأ ْحَتْفَت ْمَلَو .ِهبِئاَفَد ُراَرْسَأ زّهظت ْمْلَو
 ُنَثْمأ ُقَدْرَوْفْلاَو .'")اًرْرَغ ُرَّرْغَأَو .اًرْعِش ندا“ ٌريِرَج لانا شا ايلا ِقَدْرَرَمْلاَو أ 0 (50

3 00 

0 
 ىجشأ سن ب اَذِإ ٌريِرَجَو .اَمْوَق ُمَرْكَأَو 7 امور

 دفا ل
5 

 رجع سف ركل 20م هل 0 مه م 3 5 30 0
 دكا َقَدْرَرْمْلاَو 0 0 قوش .اًوِجَه 2 سرج .اًرخف ُرَثْكأَو

 خدم اًذإو ."77ققزأ تلقا 0

 توتو 0347 ا عا ذو ا ير ةيظتما اذ قدروا

 .هبضغ دتشا يأ :قنحو متشيو بسي يأ :بلثي )١(

 بيذي لك داك ىتح امهنم لك ةقرو رعشلل هعبط دايقناو هعبط ىلع رعشلا ةلوهسل ليثمت اذه (؟)
 .رخآلا

 ىلإ هتحيرق نم هلزنتسا يأ لوقلا اعد اذإ وهف كلذل دمعت الب بولقلا يف هلوق رثأل ليثمت اذه (؟)
 اة ديس نرتب لوف يرو وهف لوقلا :ناكم ةئابنل نستوديسلا دحأ يأ : رسبتلا هباعا طفلا هاظ

 . اهتأشن تناك هنمو راعشألا ةدام هرعش نوكل ريوصت (:)

 اًلاوط اًروهد شاع ولو يناعملا قئاقد نم هتعيبط يف رسأ ام راهظإل اًيفاك نكي مل هلجأ نأ يأ (5)
 هلاق ام نأ يأ ةرثأ نم هودهاش يذلا اذه .ةرثكلا يف هيلإ ساقي ال ام ىلع هنم سانلا علطال

 ىنعمو باوبألا هب قلغي ام كيرحتلاب قلغ عمج :قالغألاو .هلقي مل ام ىلإ سيق اذإ اًئيش سيل
 .انلق امم رهاظ ةيناثلا ةرقفلا

 ةرازغ.نم ,ىلعأ ريرج ةرازغف هيناعم يف ةرازغ قدزرفلل ناك نإ يأ ةرثك اًرزغو رثكأ :رزغأ (5)

 .هيناعم يف هظافلأ ماكحتساو هيفاوق نكمتل ليثمت (0)

 .عيفر فرش ىلع لد هفلس عقاومو هموق مايأ ركذ اذإ ()

 يف مهمرك تافص ترهظ هموق ركذ اذإو ريرج بلاطم نم رثكأ هبلاطم نأ يأ بلطلا مرك :مورلا (9)

 .هرعش يف ريرج موق تافص رهظت امم رثكأ هرعش
 ةدئفألا بهلأ يأ :ىجشأو لاجرلا بولق يف نهلئامش لئاعفو ءاسنلا فاصوأ ركذ يأ :بسن(١٠)

 .قاوشألا نارينب

 .هوجهم كلهأ اجه اذإ يأ :اًوجه عجوأ هلوق لثم )١١(

 .هحدمب هماقم ىلعأو هتلزنم عفر اًصخش حدم اذإ وهف هعفر :ءيشلا ىنسأ(١1)

 .هرخافي نم ىلع هرصني نم ىلإ جاتحي الف هريغ نع هرخفب ىنغأ :ىزجأ (1)
 .هب ةصيقنلا قصلأو هنم عضو يأ :هرقتحي نمب ىرزأ(5١)



٠١ 

 وُمَت اَمَف :اَْلُق . مننا

 :كراهشأ ني كيتا ذلف انف اكشن

 :لاَقَو .ِدِحاَو ضََرْعَم

 ا يييلالا» وا

 اًَرْمِغ يلايألا ىَلَع اًبيَطْضُم

 اًردَق ىَلغأ ُدَحْلا اذه َناَكَو

 اًرضخ اَباَبِق اًرَسلِل ُتْبَرَض
 اًرْهَظ نطَيِل ٌرْهَّدلا َبَلَمْنَأَف

 َتْيَوَرَو

 ةّئيضيرلا ٌةَماَقملا

 0 ؟ 00 َنْيِمْدَقَتْمْلاَو دخلا

 ناو ا أ نوح اعملو .: طخ

 "ارم اًرْمأ ٌرّضلا يِف اًيِطَتْمُم
 نا

 ()اَرْهَد يِناَمَأْلاِب اًئيِيَعْدَمَف

 اا

 ”ىرشك ناويإو اًداذ اذ يف

 نم يِدْنِع ِسيعْلا َفْرَع ٌداَعَو

 ىف اَمُهْذح :َلاَق .َكراَبخأ ْنِم اَنَل

 نم هيضتقي ام فوصوملا يفوي فصو اذإ قدزرفلاو اّمات هايأ هاطعأ هقح اًنالف ىفوأ نم :ىفوأ )١(

 . فصولا

 .ءاطغ يأ ءاشغ هذختا :هاشغتو .فوصلا ريغ نم ىلابلا ءاسكلا وأ قلخلا بوثلا :رمطلا (؟)

 يقالي امنأك :هرقف يف مدعملاو .اهرهظ يأ اهاطم بكر اذإ ةقانلا ىطتما نم اًبكار يأ :اًيطتممو
 هبشأ قاشملا مالآ نم هقوذتي امو ءانعلاو بعتلا نم ةبعصلا بكار يقالي ام لثم سؤبلا نم

 .هل ةيطم هدع امدعب ةرارملاب رمألا فصو اذهل معطلا عشبلا رملا بارشلا وأ ماعطلاب

 يأ دقحلاو لغلا رسكلاب رمغلاو .طبإلا نود ام وهو هنبض يف هلمح اذإ هنبطضا نم :اًنبطضم ()

 حاتجملا ودعلا ةلزنم ينم تلزن دئادش اهنم اًيقالم اهدربب ينتذآ ام ةدشل يلايللا ىلع دقاح ينإ

 رمحألا كالهلاو رمحألا توملا لوقتف ةرمحلاب ىذأ ءايشألا دشأ فصت برعلا نأل ةرمحلا ركذو

 بورحلا تناكو رمحألا سنج نم مهلاثمأو مورلاو سرفلا نم يبرعب سيل نّم لك نودعي مهنأل
 .رمحألاب ثيبخ لك اوفصوف مهتأشن دهع نم عطقنت ال رمحلا نيبو مهنيب

 ىتح ىرعشلا عولط ىنمتي رعاشلاو رحلا ةدش يف هروهظو ءازوجلا يف علطي بكوك :ىرعشلا (4)
 ينعي لبق نم ناك دقو ءارقفلا سابل فيصلاو .سايللا نع هترارحب ينغتسيف وجلا هملاسي
 ْ :ةنقرتلا يف دايدزالاو ميمتلا ماود. نم ةيذاكلا ينامألاب

 .رادقملا عيفر اًينغ ناك هنأ ديري ههجو هجولا نمو هسفن رحلا نم ديري (0)

 يأ :ىرسك ناويإو .سرفلا كلم اًراد راد يف رضخلا بابقلا برضو .ءاخرلاو ةرسملا :ءارسلا (1)

 .ةمظعلا دهاوشو ةورثلا تايآ راهظإ نع ةيانك ريشدزأ وأ ناورشونأ ىرسك رصق

 يأ اًركنم حبصأ شيعلا نم اًفورعم ناك امو هئارضل هئارس نم لّوحت ىنعمب :نطبل اًرهظ بلقنا 00)

 .هوركملا هئيدرب فولأملا هبيط لدبتسا



 ل ةّيِضيرَقلا ٌةَماَقملا

 اًرِج + ٌمَلَه ِمْوِتَلا ىلإ ٌمُث  اًركذالإ يِرْفَو ْنِمَّقْبَي مل 0 و ا هن

 "””ىَرْضُب ٍلاَبِج َنوُد ٌخُرْفَو اَرْنَم رسب يل ٌروجَع اَلْوَل

 ©0اَرْبَص يِسْفَن ُةَداَس اَي ُتْلَتَق  اًرُض ْمِهِئَلَع ُرْهَّدلا َبْلَج دق

 هيِفْنَأ ُتْلَعَجَف .َحاَرَف اًنَع ٌضَرْعَأَو ."*7حات اَم ُهَتلَتأَف : ماَشِه نب ىَسيِع لاق
 عا

 .هَللاَو ٌيِرَدْنكْسِإلا :ٌتْلُثَم 0 ُهْيَلَع يا . ُهُفِرْعأ يّنَأَكَو ار .ُهّنبْنأَو

 ىَلَع ُتْضَبَق ّمُث .ورثإ ىَلَع ُتْضَهَنَو .اًملج اَناَقاَوَو . 9اًهْشْخح اَنَقَراَف َناَك ْدَقَف

 َنيِنِس َكِرْمْع ْنِم ايف َتْمِبلَو اَديِلَو اَيِف َكّْبَرُن ملأ .حْنَْلا اَبأ َتْسَلَأ :ُتْلُقَو .وِرضَخ
 لاقلت هرجع نقول قلل رج كاف

 ةوررشتللا نتا هلق“ قوز ناسا اذنه كيكو

 ُروُدَئتاَمَك يلاّلاب زك نكلَو ةلاخْمَرََت ا

 هلاح لزي ملو اًئيش هينغي امو هسفن سجاه يف قاب وهف اهركذ الإ هتورث تبهذ لوقي ىنغلا :رفولا )١(

 . مويلا ىلإ ةدشلا يف هب رجني
 يف ةجوز يأ اًروجع هل نأ حتفلا وبأ يعدي .دادغب برق يسابعلا مصتعملا اهانب ةدلب :ار نَم رس (؟)

 يف ايروس ندم نم يهو ىرصب لابج نم برقلاب اًراغص اًدالوأ يب ىأ اًحرفأ هل نأو ةدلبلا كلت

 .ناروح نم يبونجلا قرشلا

 يأ اًربص لتق هيف لاقي لتقي ىتح سبحي نم لكو الول باوج تلتق :هلوقو رقفلا رضلا نم ديري ()
 .اًريص اهتلتق ىتح كالهلا بابسأ دحأ ىلع يسفن تسبحل دالوألاو زوجعلا الول

 . هنانسأ مدقم :هايانث (5) .ردقو أيهت :حات (4)

 رخآ ىلإ مالكلا ةيقبو اًظيلغ اًيساج نآلا انافاوو اليمج اًندح هانقراف :لوقي يبظلا دلو :فشخلا (5)
 .رهاظ ةماقملا



 ةّيذازألا ةَماَقملا

 تجرخف -.”"وازآلا كفو 19و فشق لاف ماَشِه نب ىَسيِع اكد (01

 ِهكاَوَمْلا فائضأ َذَحأ ْدَق ٍلُجَر ىلإ ٍديِعَب َرْيَغ ٌتْرِسُف .ِهِعاَيِتْنإِل ِهِعاَوْنَأ نِم "”ُماَْعأ
 و

 ل 4 0 ك ن جزع 5 عم مس (4) ع كوه ماع
 هةنسخأ نشارك نعي تقتتت ةاهَفْفَصَو بطلا مون عمم سوو ٠ اَهَفْنَصَو

3 0 3# 
 ."”راَروألا َكْلِت ىَلَع .ٍراَرإلا َي ّىيِشاَوَح ُتْعَمَج َنيِحَف . هَدَوَجأ عون لُك ْنِم '''ُتْضَرَقَو

 نيتفلتخمبو نيتلمهم نيلادو نيتمجعم نيلاذب تاغل اهظفل يفو ةروهشملا دادغي ةنيدم يه :ذاذغن )١( “١

 لصألا يف اهظفلو مالسلا ةنيدمب بقلتو نادغمو نيدغبو نادغبو اهرخأت وأ ةمجعملا مدقت عم

 هوجو تاغللا ةيقبو نيتلمهم نيلادب وهف لدعلا ىنعمب دادو ناتسب ىنعمب غاب نم بكرم يسراف

 ىلإ كلذك تيقبو مهرضاوح نم نكت مل اهنأ الإ مالسإلا لبق سرفلا ءانب نم تناكو بيرعت

 ةرضاح اهناكم طاطتخا سابعلا ينب نم ةفيلخ يناث روصنملا ةفيلخلا ددجف ةرجهلا نم ١58 ةنس

 نيثالثو ةثالثو ةئامنامثو مهرد نييالم ةعبرأ هيف قفنأو ١47 ةنس يف اهؤانب متو ةيشابغلا ةفالخلل

 .اًعارذ نيعبرأ اهيف قيرطلا ضرع ناكو اًمهرد

 .رمتلا نم عون :ذازألا ()

 تناكو هنم لانأف رمتلا اذه عاونأ نم اًعون راتخأل ةنيدملا نم تجرخ يأ رايتخالا :مايتعالا (*)

 هلأسف رفعج يبأ ىلع مدق اًلوسر نأ :كلذ ببس يف ليق .خركلا ةيحان اهجراخ دادغب قاوسأ

 رمأف .ةقوسلا مهو كءادعأ هيف كعم ىرأ ينأ الإ اًنسح ءانب ىرأ :لاقف ةنيدملا تيأر فيك

 ريغ قاوسألا داعبإ ببس يف ليقو .دحاو اهنم عبر لك يف نيلاقب ةعبرأل الإ نذأي ملو مهجارخإب

 .كلذ

 . ضعب نع اهضعب زّيم (1)

 .افص يف عون لك اًفوفص اهلعج :فيفصتلاو .رمتي نأ لبق رسبلا جيضن :بطرلا (5)

 :لجرلا دنع تضرقو .ةدوجوملا هكاوفلا نم ءيش لك ديريو هديب هلوانت :برضك ءيشلا ضبق (1)

 .هتلمج نع هعطق دقف هذخأيل اًنيش هكاوفلا كلت نم لوانت نَم نإف تعطق ىنعمب

 - :رازوألاو .هيلع اهفارطأ عمجو هتفحلم يف هذخأ ام عضو .هفارطأ :هيشاوحو .ةفحلملا :رازإلا (0)



 ل ةّيذازألا ٌةَماَقملا

 9 د طَسَيَو .هدَسَج بصنو ًٌءاَيَح عفربب ُهَسأَر فل دق الْجَر "”ئائْيَع ثذخأ ندم + د ع+ عا ن1 رف عا وا ع 2 مدرع 7 او ا ا كو 0 ل

 .هرْذَص يف َفْعَّضلا ُمْفْدَي ٍتْوَصِب ُلوُقَي َوُهَو .ُهَلاَفطَأ طَْبَأَتَو ." هَلاَيِع َنَضَتْحاَو
 :هرْهظ يف " "ضّرَحلاَو 5 08 2. (8) تضل م ا

 ٍيقيِوَس ْنِم ٍنْيَمك ىلع يلو (ه)ل م 41 1 اجا نا
 ىلا تاَو 7 - | 00 ب 0 نم ع 3 1 526 5

 قيضلا دغب ٍةَوْرْثلا َقِزاَر اَي يتيرطلا جهنم نع اسميفي 5 7 0 ا هع شا 00 - 2(ةه) 2. 5 و م ام لع 5

 مف

2 

003 

07 

05 

 .لامحألا

 . هرصبأ يأ رظنلاب هتلوانت : هانيع ةتذخأ

 دق ريبعتلا يف موقألا ناكو ءاسنلا صاوخ نم ناسنإلا يف وهو اههجو ةأرملا هب رتست ام : عقربلا
 امب هسأر فل هنأ دارأ هنكلو ءايحلا صاوخ نم هرتس الو عقربي ال سأرلا نأل عقرب ههجو للج
 .ةماقملا رخآ يتآلا مالكلا هيلع لدي ام وهو ماثللا عقربلاب دارأ وأ ههجو ىلع اًفرط هنم لدس

 مهف اًراغص نونوكي ال دقو دالوألاو ءاسنلا نم هيلع قفنتو هلوعت نم لوعفملا ىنعمب ليعف

 . طبأتلا ىنعم وهو طبإلا تحت اونوكي نأ مهلمح نمو نولمحيف

 يف هسفن دهجي نُم نأ ةداعلا يفو .هتدش نم هردص يف فعضلا عقوي ٍلاع توصب حيصي يأ
 كهانلا .فعضلا وهو كيرحتلاب ضرحلا هيف عقيف هرهظ كلذ نم نهي امك هردص هعجي حايصلا

 . طوقسلا ىلع هبحاصب فرشملا

 مدعل يأ ادك نكي مل نأ ىلع يب لزني يليو هلصأو ةفوذحملا لمجلا نم :اذك ىلع يليو

 الف افيفخ اًيلق امهيلق دعب حمقلاو ريعشلا سشيرج وهو قيوسلا نم لاحلا ةدارإو لحملا قالطإ

 هبشأ ةديصعلا نم عون ناك قيقدلاب تبرض مث ترهص اذإف محشلا نم ةعطقلا :ةمحشلا

 .ةريزخلاب
 .اًديرث نوكي ىتح زبخلا اهب تف ةقرم ديريو ةقرملا :قدرخلاو قيدرخلا
 ةلوصلا يهو ةوطس عمج :تاوطسلاو .نيخستلاب هدرب رسك :دهرابلاو .اهنايلغ نكس :ردقلا أف

 . كله بضن اذإ ىتح ةدعملا ةرارحل زارفإلا عباتتب هقير

 نع لامل هانمت امم اًئيش دجو ولف ةراملا ءادجتسال اهيلع حرطنم وهو هتداج :قيرطلا جهنم

 .لاؤسلا نع فكو قيرطلا



 ةيذازألا ٌةَماَّقملا

 00 326 0 لح ا نمل م كاقامل وقم
 ييرع هلجم يف بسن يد ٍقيبل ىتف فك ىلع لهس

 وك سا 0 2 6 0 2 ا نع

 ينزل ان ا يييص ولا ٍقيِفْوَتلا مدق اَنْيلِإ يِدْهَي

 :لاَقَك .. "ااتإ ُهتلِيَو ًةَدَحَأ سيكلا ّنِم ُتْْذَحأَف :ماّشِه نب ىَسيِع َلاَق

 ”وْرِس نْسُحب هللا ىلإ ضْفأ رب ليمَجب يِناَنَع نم اي
 هرَكّشب يل َةَّقاط ال َناَك ْنِإ 00 0

 "”ورجلأ ِءاََو ْنِم يبَر هللاف
 0 ا ا كلا يف َّنِإ :ُهَل ٌتْلُقَف ايس رت يس لات
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 طانضأكل :قرجكلا لكم كيلر دفا تنافس نق دكا
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 ءاخسلا هيلع نوهي نأ هفك ىلع هللا ليهستو ميركلا انه هنم دارملاو هلمع يف قذاحلا قيبللا

 نم هقورع هيف تجشوت فرشلاو دجملا يف لصأتم يأ فيرعب قلعتم هدجم يفو .ءاطعلاب
 ١ .ءانبألا ىلإ دادجألا
 دودمملا مدقلا يأ ةعاطلا مدق ىلع موقلا كلوق يف ةعاطلا ىلإ هتفاضإك قيفوتلا ىلإ مدقلا ةفاضإ

 همدق ّيلإ يدهي ىتفلا كلذ يأ ىتفلا ىلع دوعي يدهي لعافو ريخلا يف يعسلل هل هللا قيفوتب

 هلعفل ةيداه لعافلا نم ةدارإلا نأل اًيعاس اًيدهم مدقلاو اًيداه ىتفلا لعجف قينرتلا نم يشيع ذقنيل

 .ليثمتلا نم برض ىلع مالكلاو هل ةدئاق

 .هصلخ :هنم هذقنأو .رمألا فعضو ريدكتلا : قينرتلا

 امم ةلمج سيكلا نم تلوانت يأ ةضبق تضبق لاقي امك لوعفملا اهب ديرأ ذخألا نم :ةذخألا

 .اهايإ هتيطعأ يأ :هتلنو .هاوح

 هللا ىلإ ىضفأو ليمجلا ناسحإلاب يأ اهفوصوم ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم ربلا ليمجو يندارأ :ينانع
 هيلإ فاضملا ريمضلاو متكي ام :رسلاو .هراسي رخآب صخش ولخي امنأك هاوس هيلع علطي مل اذكب
 .كرب رس نم نسحلا ىلع اًدحأ علطت ال يأ ربلل دوعي

 رس نامتك هلأسي هلبق رطشلا ىنعمب وهو ربلا كاذ رتس نم ليمجلا ظفح هللا لأسا .:هللا ظفحتسا

 توصلا عفر دعب لاؤسلا اذه نم بجعأ الو ءاطعتسالاو ءادتجالاب لئاسلا رهشي ال يك ناسحإلا

 .لاؤسلاب

 رجألاو هرجأ عيضي ال هللاف حناملا ركش حونمملا عطتسي مل نإف هكرتي الو هلمهي ال هئارو نم هللا

 .رتسلا عم مظعي امنإو ركشلا نم لجأ

 .مهاردلا نم ةيقب

 . لصألا مزال هنأل اًقلطم روهظلا يف لمعتسا مث ءاضفلا يأ زاربلا ىلإ جرخ هلصأ :زرب

 هلابرس ريغب سبلتملا نأكو اهريغب اهسبلي دقو اهيشغي امب ةرتتسملا هتقيقح ءيشلا نم نطابلاو
 -هرمأ ةقيقح نع فشك اذإف بجتحملا هسفن نطاب يف نمك دق هلاح ريغ يف نيعألل يدابلا



 لي ةّيذازألا ٌةَماّقملا

 ٍةَيِهاَذ يأ كَحِبَو يردنكش) وبأ اًنحْيَش مَللاَو اذإ ِ قت يو أ كنز كلك '”ئردتكنالا مقَقلا :وزأ: اككتش شاوا ذاق "هما
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 ةرفإ

 قحإ

 هضاب 00 9 1 7 ؟ هو هه طا ويح

 ١ 5 5 تدق 520 كك طاطا ,( كضح 0
 أ م ل دم دف ل كا تر ا تل ا تدأا  د
 اهيف يتَّوِشاممْوَيَو ّييفاَمرشامويتيف

 كيلإ جرخأ :هلوقو .هتفرعم نم راصبإلا نكمي ام ىلإ هب اًئبتخم ناك يذلا هنطاب نع زرب امنأكف
 نع جراخلاك وهف هنع بهاذ هل كرات ءيشل بهاولاو هرسأب هبهو اذإ هلام نع جرخ :لاقي خلا

 انرسف اذإ عقربلا ضعب وهو باقنلا نم مفلا ىلع ام :ماثللاو .ههجو نع هاحن :ماثللا طامأ

 .هيلع هيبنتلا قبس امك عقربلا نم دارملا وه وأ هتقيقحب عقربلا

 لعفب اهبصنو هلمع نم بارغتسالاو هيلع محرتلا دصق اذإ هحيوو هل اًحيو لاقي محرت ةملك :حيو
 رابكإلل ماهفتسالاو ةعقابلا ركاملا :ةيهادلاو .ءاحب تلصوف يو اهلصأو :اولاق فذحلا بجاو

 .كاهدأ ام وأ ةيهاد نم كمظعأ ام يأ ماظعإلاو

 امب قئاقحلا طلخو سييبلتلا :هيبشتلاو .مرصناو ينفف همرصو هانفأ اذإ ءيشلا ىضق نم رمأ :ضق
 يلط :هيومتلاو . مهنم لانتل سانلا ىلع كرمأ سيبلت يف كرمع نفأ يأ فرعت ال ىتح اهنم سيل

 يف نوكي ال امل راهظإ لك ىلع قلطأ مث هب سيلو اًسيفن رظانلا هنظيف ةضف وأ بهذب ساحنلا
 يف ىنغلاو ديجلا ةيلح يف ءيدرلاو قحلا ةروص يف نطابلا راهظإ هنمو .نئاك وه ام ةروص
 .انه دارملا وه اذهو رقفلا ةروص

 ةتباث ةريس مايألل سيلو مايألا ةريس ريسأ ينأ يأ ههباش يأ هيكاحي هاكاحك هيكحي هاكح

 يف لقتنتو رامعألاب مهيلع اهبلقت راوطألاب سانلا يف بلقتت اهنكلو ةتباث ةريسب اهيكحأف
 تيبلا يف هارت ام هعم يلاحف كلذك هلاح ناك امو اهنارود يف كالفألا لاقتنا اهناثدح
 ٍ .يتالا

 مواقأ اًمويو .ةصاخ رقفلا ىلع اًضيأ رشلا قلطيو رقفلا نم هب ينيمرت امب اهرش يف ذفني اًمويف
 ةعوبطملا ةخسنلا يفو .ينع اهسؤب عفدي ام دادعإ يف يتفخو يطاشن يأ رسكلاب يترشب اهناطلس

 :تايبألا هذه ةينيطنطسقلا يف

 دصارملاب اًدعاق ىنغلا ىلع اًصيرحااي

 دلاخشباهيف تسل ةلححتم كانحست »نإ

 دعاقل عاس تنأ امنإف اذه ضعب
 ةلمهملا داصلاب تصحو .اهلانيل ىنغلا بابسأ بقري نَم اهيلع دعاقلاو .بقارملا :دصارملاو
 اذه ضعب هلوقو ةجحملا ميوقو لدعلا ىلع مئاقلا :دصاقلاو .باوصلا نع هيف تلدع يأ
 -مامإلا مالك نم ذوخأم دعاقل عاس تنأو .كيفكي يأ فوذحمل لعاف وأ فوذحم ربخل أدتبم



 ةّيذازألا ٌةَماَقملا 1

 صلخيو هعمج يف ىعس امب لاملا عماج عفتني ال دق يأ «دعاقل عاس بر» بلاط يبأ نب يلع -

 بسانت امنإو ةماقملا هذه يف حتملا يبأ لاح بسانت ال تايبألا هّدهو .هل يعس ال ثراول هعفن

 اهرثك ىلع هصرح نع هلاح فشك دقو اهماطحو ايندلا نم مهيديأ نيضفانلا نيدهازلا لاح

 .اهلقو



 ركع نيف نع 001 للا قا نأ ا ا 00 93 7 5
 اناَو اهتدّرَوف ملا ةَراَجَي خلب ىلإ يب تضْهن : لاق ماشه نب ىَسيِع اًنثدح

 اَمُنيِقَتْسَأ ركف ُةَرْهُم الإ يِبْمِهُي ال "!وَورَنلا ِةَيْلِجَو ْعاَرَقلا ِلاَبَو "ِباَبّشلا ٍةَرْذُعِ
 ْحَصُف د (*!يِماَقُم قاسم وِعْمَس ىَلَع َنْدأَتْسا امن .'؟”اَمُديِصأ َمِلَكْلا ني دوُرَش أ

 شوكدنه لابج يلامش يف ةعقاو ناتسناغفأ تالايإ نم نآلا يهو ناسارخ ندم نم ةنيدم :خلب )١(

 فحالملا نم اههبشي امو اهنم تبيلا عاتم وأ بايثلا :زبلاو .نوحيج رهن يبونج ناشخدب يبرغ

 يأ هماقأ هضهنأو هب ضهنو .ةصاخ نطقلا نم جسني ام ىلع زبلا بلغ مث زازب هعئابو شرفلاو
 .يلقع زاجم دانسإلاو زبلا يف ةراجتلا دصق خلب ةنيدم ىلإ هدالب نم هماقأ

 وأ ءيشلا ىلعأ نع ةيصانلاب ربعيو سأرلا مدقم نم رعشلا نم ةلصخلا يهو ةيصانلا :ةرذعلا (؟)

 يأ «بابشلا ةرغب» ظفللا نوكي نأ ةيتآلا ةرابعلاب .بسنألاو بابشلا ناوفنع ديري هنم ةنكملا عضوم

 .اهتيتأ يأ :اهتدروو .هتلفغ

 نداعملا غوصم نم هب نيزي ام :ةيلحلاو .ةايحلا مومه نم ولخلا لاحو يأ هلاح غارفلا لاب (6)

 ةهيبش ةورثلا نإف هّبشملا ىلإ هب هّبشملا ةفاضإ نم ةورثلا ىلإ اهتفاضإو ةميركلا راجحألا وأ ةسيفنلا

 . ءاهب هبحاص بسكي امهنم لكف ةيلحلاب
 اذإ اًسرف دوقي نالف :لاقيو ىتدايقل داقنت نأ بلطأ :اهديقتسأو .سرفلا دلو نم ىثنألا :ةرهملا (4)

 «تارسيتو هل :تاداقلا اذإ :يلاعملا ىلإ اهبحاص. قيسي اهيلعو ملعلا ثنب ةركفلاو اهكلمي ناك
 الف هانعم ولعو .هتسافنل سانلا نم ةصاخلا لواقم يف الإ اهنم ةنسلألا فلأي ال ام :ملكلا دورشو

 دارملاو .ةباتكلا وأ ظفحلاب اهلوانت :اهديصو .روفنلا دورشلا ناويحلا هنأكف ةماعلا ناهذأ هظفحت

 .ةدرفملا تاملكلا ال ةديفملا لمجلا ملكلا نم

 تاوصألا هكاردإ ةوق يأ هعمسو هلخادم يف نذأتسي كردم يح ةروص يف حيصفلا مالكلا ليخت (0)

 ةدم لامعتسا بوصألا ناكو خلب يف ةماقإلا هدم :ماقملا :ةفاسمو .هيلع نذأسي روزم لاثم يف

 هنأ يأ فلكتلا نم عونب الإ ةينامزلا ال ةيناكملا داعبألا يف لمعتست امنإ ةقاسملا نأل ةفاسم لدب

 راكفألا تاراهم نم همهي ناك امم اًئيش دفتسي ملف همالك نم حصفأ اًمالك هتماقإ ةدم عمسي مل

 . مالكلا دراوشو

 ؟ م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم
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 ٌّيِز يف ٌباَش َيلَع َلْخَد .''داك وأ ُهَسْوَف اَنب ُقاَرِفْلا ىّنَح اَّمَلَو .يِماَلَك ْنِم ها 2 مل دم“ الاول صمت ورنا و ف نامل“ ور فكم 126
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 ةيدوع 00 رو ني وسم 25ج ةدما ع
 :ُتلَقَف ؟ديرت اًنعظأ :لاَق مث .ِءاَنّثلا يف ُهّْذز اّمب .“ ءائّسلا يف ّربلا َنِم يِتَيِقَلَو عك »ا 2 سومك . هه 2 لب رار (ه) يد 1 5 7

 ؟تيرع ىقمق 5 ةدباف نو لوب 377ه تضخ: لاقك لاو" ىإ

 ناكف رخآلا ىلع لابقإلل سوقلا يفرط دحأ فطعني امك انناطوأ ىلإ خلب نع انب قارفلا فطعنا )١(
 نم لبقأ سّوقتو طخلا كلذ هب ىنحنا اذإف خلب ةهج نم هفرط ىلع وهو هنطو ىلإ خلب نم اًطخ
 هنم بيرق وهف لعفلاب سوقلل ءانحنا لاجرلل اندادعإ نكي مل نإف نطولا فرط ىلإ خلب فرط

 .داك وأ ىنعم وهو

 .اهبيبح نيع ءلم نكلو :لاق اًنسحو ةبيه اهذخأي :نيعلا ءلمو .ةئيهلا :يزلا )١(

 :امهكوشت .ةيحللاو ديرولا نم ناتبعش امهو ةماجحلا عضوم قنعلا ةحفص يف ناقرع :ناعدخألا ()

 ضعب يفو هيف ذفن اذإ هكوشي كوشلا هكاش نم اهمظعل امهذفنت داكتف امهيلإ اهرعش فارطأ لصت

 مالكب قيلي ال فلكتب الإ امهل ىنعم الو نيوخألا مد وكشت اهضعب يفو نيعدخألا وكشت خسنلا
 فقوم ىلإ هرجيل وكشملا بيبالتب ذخأي نأ يكاشلا ةداع نم نإ ىلوألا يف لاقي نأب ءاحصفلا

 .انيب ام ىلع كوشت نم دارملا وهو ةمزالملا وهو اهمزاول ضعب نع ىوكشلاب ربعف ةمصاخملا
 دق نوكيف هدقوت اهيلع بلغي امنأك هترمح ىف هجولا ءام وكشت اهداوسب اهنإ ةيناثلا ىف لاقيو

 لك نكلو ةبيسلا ةرقل ناودع انهكالكو هجرلا نفت ةايحلا "مان روهظو" ةيعبللا ةاوس نيقرع .تانما
 .هدعب ىفخي ال ليوأت نيريسفتلا نم

 ةلجد :نادفارلاو .هب يمس ردصملا ظفل هنأل عمجي ال اًدرفم نيئيعلا ىلع قلطيو نيعلا فرطلا (5)

 ءام ايقس امنأك ءافصلاب نينئيعلا قلأت نع ةيانك مالكلاو نادفار هلف نارهن هدمي رهن لكو تارفلاو

 .بابشلا ناعير ةيآ ديرأ نإ نيينعملا نم لكو نيرهنلا كنيذ

 000 :ءانسلاو .كب رب وهف كاضر هتياغ نوكتل ردص لعف لكو .هلبقتسا :هيقل (0)
 ةانادملا يف ناسحإلا نم ءىشب ىنلبقتسا باشلا اذه نأ ىنعملا ىفو .هاناد ىنعمب هاناس

 هتفجارو ةيلخ تقطع يأ" «هتدور» ةكسبن ىفو + نتا امي هيلع ءالاب هرثآ تمكحار هتدز ةاضارملاو
 درف هايح لاقي امك اذهو هب أدتبا ام هيلع تددر ينأكف هل يحدمو هيلع يئانث يف هلثم تيتأ يأ هل
 . ةيحتلا

 .معن ىنعمب يإ :تلقف اًرفس ديرت له يأ رفسلا :نعظلا (5)

 دجو نإو مهب لزن اًبصخ ىأر نإف ضرألا نم الزنم مهل ريختيل مهمامأ موقلا هلسري نَم :دئارلا (0)
 يف ريخلا ةرثك :بصخلاو .اًبصخ ناكملا دجو دئارلا بصخأو .بصخلا ىلإ مهب لوحت اًبدج

 .بهذي ثيح ريخلا ةفداصمب ءاعدلا نع ةيانك مالكلاو .تابئلاو ءاملا نم ضرألا

 لالضو .قيرط ريغ ىلع باهذلا :لالضلاو .هيداه يأ ىمعألا دئاق نم يداهلا دئاقلا نم دارأ (8)

 كتبحصو ريخلا تفداص :لاق هنأك ةاجنلل لاؤس هلالض مدعب ءاعدلاف ةكلهلا ريذن :دئاقلا
 . ةمالسلا



 1 ةّتخلتبلا ُةَماَقملا

 :َلاَقَف .ِدَغ َةاَدَغ :ُتْلُقَف

 ("'يقاَرِفلا ُرِيَط ال ٍلْضَولا ُرْيَطَو ٍقالِطْلا ٌحْبُص ال هللا ٌحاَبَص
 هلق 70و ”فقتو  قطولا تفلت لاقت .نوطولا ثلث ؟ُديِرُت َنْيََ

 نيكل قران 1 نا :كنكو حطت هقول لاكن 277 ناقل فلل فرقا

 .قيرطلا اذه ْنِم اًمِلاَس هللا َكَعَجْرَأ اَذِإ َلاَقَك .َتْدَرأ ُتْيَحِب ُتْلُقَف ؟2*مَرَكْلا
 0 هءل 0 نا يل حر م ل وول ا و هم
 ."”رفكلا ىلإ وُعْدَي .' "رفصلا ٍراَجِن ْنِم ٍقيِدَص ِةَدْرُب يِف اًوُدَع يِل ٍبِحْضَتْساَف

 ُقِفاَنيَو .ِنْيَّذلا َلَقُي طي 006 .رفظلا ىَلَع ُصُقْرَيَو

 :قالطنالاو .قلطملا ريخلا وه لب تاريخلا ضيفم هللا نأل هللا ىلإ حابصلا ةفاضإب نولءافتي )١(

 هب لءافتي امم :ريطلاو .همؤشب مءاشتي هيلإ فاضملا حبصلاف يهتني هيلإو دعبلا ةيادب وهو باهذلا
 نم اذهو تمءاشت راسيلا ىلإ رفن نإو تلءافت حاصو نيميلا ىلإ كنع رفنو هترجز نإف مءاشتيو

 .لاثمأ بورض مالكلا نم ديجلاو راعشألا يف تيقب مث مالسإلا اهاحم يتلا ةيلهاجلا تاداقتعا

 ءاعد تيبلاو هدعبب هنم تمءاشت ام :قارفلا ريطو .بيبحلا برقب هنم تلءافت ام :لصولا ريطو
 دغ ةادغ رفسلا ةملك عمس امل هنأ ريغ لئاقلا دنع ريط الف الإو مؤشلا ءىشانم داعبإو نميلاب

 :لاقف روجزملا رئاطلا توص ةملكلا لّيخت هنأكو خلا هللا حابص لاقف لؤافتلا بهذم ظفللاب بهذ

 .ءاقل ىلإ كقارفو ةعجر ىلإ كرفس هللا لعج يأ خلا لصولا ريطو

 .برألاو ةجاحلا :رطولا (؟)

 .اهنع اًدرجمو فيرعتلا مالب نوكي رضاحلا كماع دعب ماعلل مسا لباقلاو يتآلا ماعلا يأ ()

 ديري ال هنكلو ةطير قيقر نيل بوث لك :ليقو .نيقفل تاذ ريغ ةءالملا يهو ةطير عمج :طيرلا (:4)

 :طيخلاو .لباقلا يتأي ىتح ةطير دعب ةطير اهيوطي ةئينهلا يلايللا طاير نكلو ظفللا نم ةقيقحلا
 فرط نأ ايت رخألا فرطلا ثيح هيفرط دحأ لعج : هينثو .لباقلا ىلإ مويلا نم نامزلا طيخ

 .ءاعد ناتلمجلاو اًضيأ هيف رخآلا فرطلا نوكي نأ هينثف خلب يف مويلا طيخلا

 ثيحب هلوقو .هبتارم نم امهنيب ام وأ هالعأ وأ لخبلاب لصتملا هاندأ يف هلزانم نم ةلزنم يأ يف (4)

 .اًضايف اًرحب دفارلا نوكي نأ الإ ديري ال دفرتسملا نإف هنم ةلزنم ىلعأب يأ تدرأ
 اذكهو هرغ امب هرضي نأ ثبلي ال مث هرظان رغي هرهاظ قيدصلا ءادر يف ودعلاو ءادرلاك :ةدربلا (1)

 :راجنلاو .بوركلا دشأ ىلإ اهيلع صيرحلاب عفدت دق مث بولقلاب ةذاخأ اهرمأ رهاظ يف ريناندلا
 .بهذلا اهلصأو ريئاندلا :رفصلاو .لصألا

 نم اهليصحتب هبر ةمعنب اهبلاط رفكي دق لب ةعينصلا رفك ىلع عينصلا لمحي دق ريناندلا يف عمطلا (0)

 صقريف هتنر رهظتل رخآب هوبرضي مث مهماهبإ رفظ ىلع هوعضي نأ رانيدلا داقن ةداع نمو اهلح ريغ
 .رفظلا ىلع زتهي يأ

 لابجلا اهطوحت يتلا ةعساولا ضرألل لاقي كلذلو ةراد وهف هب طيحي ءيش هب رادي عضوم لك (4)
 - نكميو اههجو وهو سمشلا ةرئاد هب طاحأ امب هترادتسا يف هيبش يأ سمشلا انه نيعلاو .ةراد



 ةتخلتلا ُةَماَقملاا "0:

 َر هنأ ُتْمِلَعَف :ماّشِه نب ىَسِيِع َلاَق ."'نْيَهْجَوب
 كوت اعلاف كغ ةلئفو

 ونا تاتا قارنا ياما ةطخ قولا

 ا تياطظر اخف كين ذوي تمن اة رف كيت

 022 1| كش شار هلا ضف هيِطَتْنأ الأ

 الكت َكِنِم ٌرَمْدلا َيِقْلاَل  يلاَعَمْلاَو رهّذلا ةَمْجْراَي

 و0 اْضَقْلا اذه ٌّن ثم ا لن ا ُهُتْلِبَف : ماشه د ىَّسيِع لاَق

 .اهنم ةرهاظ اهنأ الإ ةرادتسالا ةمات نكت مل نإو يهو ةقدحلا نيعلا نم داري نأ -

 كل قيدص هجوب كيلع لبقي هنأل نيهجولا وذ قفانملل لاقيو هبلق يف سيل ام هناسلب رهظأ قفان )١(

 نم رهظيف رخآلا ىلع مسري ال ام هيحطس دحأ ىلع مسري رانيدلاو كل ودع هجوب. كؤبدع ىقليو
 .ةيروتلا هيف تحصق لبوق اذإ هجو امهنم لكو رخآلا هاوح ام فالخ امهدحأ

 بطخو هنم لجأ كلاح يأ هيلإ كتبطخ يذلا رمألا نم ىلعأ تنأ يأ ىلعأب قلعتم :تبطخ امم (؟)

 لضفتف رائيدب لضفتلل هاعد دقو. اًعسوت هيلإ هاعد اذإ رمأل هبطخ. :ليق مث جاوزلل اهاعد ةأرملا

 يناثلا تييلاو يناثلا رظشلاو. .مركلا عئانص :تامركملاو .بلظ ام. قوف مركلا يف هلاحف. نينئاب.

 .طلغ يهو («تبلط اميف» ةخسن يفو .ءاعد

 نع ةيانك دوعلا ةبالصو .خلا كدوع بلص يأ لئعافلا نع لوحم زييمت ةعبرألا تابوصنملا (*)

 اهريغ ىلع تداز ىتح اًفرشو اًددع هيرارذ تمن يأ هعورف تقافف هيلع داز :هريغ قافو .ةوقلا

 . مرك هلصأ : باطو

 ال ةنملا نم لمح ءاطعلا يفوب ليقثأ يناثلا نأ الإ ىنعملا' ىف اًدحاو اًبهذم نانهذي لقثلاو لمحلا (5)
 0 .هلامتحا قاطي ال لذلا نم لقث سانلا لاؤس يفو هلالقإ عاطتسي

 هتاف يأ كب تننظ امع كلعف لاطو مربكلا يف كتياغ نع ينظ رصق يأ نازييمت :نابوصنملا (5)

 .هيلع دازو

 اي :لاق هنأك اهلمح لقثلا وأ اهفعضل هيلع دمتعتل ةميركلا ةلخخنلا' تحت: ىنبي ام مضلاب :ةمجرلا ()

 بحأ الو بيبحلا دقف :لكشلاو .هدقفي ال نأ رهدلل اعد رهدلل اًدنس هلعج املو رهدلا دامع

 .كرمأ دامعو كدنس نم كيلإ

 . هايإ هتيطعأ (0)

 دلوم نيبت نع ةيانك مالكلاو اهتبنم نع لأسق انسرانست" نم هعمس امو ةرجش لبضفلا  لعج (8)

 . باشلا



 31 ةيخلتلا ٌةَماَقملا

 َتْسْلأ :رَضَح ْنَم ضْعَب َلاَقَف .'''اَهجِئاَطَب يف َفَرَّشلا َيِل َدُْهُمَو ٌشْيَرَف يِنْنَمَن :لاَقَف يي ه5 رص وع هع "عع مسمع (١١!م نوم ا رو موععلا هىيمرك ملك ل

 ؟«ٍقاَرؤألاب اًيُدَكُم .ٍقاَوْسألا يف فوطَت .ٍِقاَرِعْلاِب َكَرأ ملأ ؟ْيِرَدْنَكْسإلا حْنَمْلا يبأب
2 - 
 رم عر عاش مع

 :لوُمُي ْأَشْنَأَف

 نىيوش ع سكك علا تنقش نإ

 قدحز 1 د 1 5 53 ل 8 و 35 رادو و

 اطيبن نوَخحضيَو اب ارعا وسمي مهف

 شيرق يف يتبنم نأ يأ اهيلإ يباستناب شيرق ينتعفر يأ ميرك دج هامن مهلوق نم شيرق ينتمن )١(
 ةكم حئاطبو .عفرلا ةورذ يف ناك اًداهمو اطاسب هل فرشلا ناك نمو طسب يأ فرشلا يل دهمو

 شيرق ريغ حاطبلا شيرقو .اهلابج نيب ءاملا لياسم نم عستا ام اهتاواحطبو اهحطابأو اهحاطبو
 يف نوميقملا ال ةكم باعش يف نؤميقملا يأ ؛رهاوظلا شيرق ال حاطبلا شيرق» :لاق .رهاوظلا

 .اهرهاظ

 سانلا لأسيو هتجاح اهيف ركذي اًقاروأ بتكي ناكو دكم وهف سانلا لأس :ةيدكت لجرلا ىدك (؟)
 5 .اهدس

 تافلتخم نم اطولخم مهرمع اوذخأ يأ محلو محش هيف نمسو رزاحب طلخي ولح نبل :طيلخلا ()
 .بسن مهل فرعي ال سانلا نم طيلخ هنأكف مهنم دحاولا صخشلاف كلذك هولعج يأ راوطأ

 راهنلاو ليللا قلطم يف مالكلاو .اًطيبن نوحضيو اًبارعأ نوسمي مهنم تبيلا نوكي نأ يغبني اذكه (:)

 ىلع قبطنم| ريغ وهو «اطيبن نوسميو اًبارعأ نوحضي ةحبصا» ةخسن يفو بيترتلل ةياعر نودب
 ليج :طيبنلاو .شيرق ىلإ بستني اًيبرع مويلا ىحضأو قارعلاب اًيطبن سمألاب ناك هنإف ةياكجلا
 . يطبن دحاولا اًضيأ طابنألاو طبنلا نومسيو نيقارعلا نيب حئاطبلاب نولزني مجعلا نم



 ناوإ ."'"ةققطت تنطَقْماَو

 ةئناتْسحّملا ةّماَقملا

 معا م

 .ُهَتّيِط ُتْدَعَتْفاَف ''”بَرأ َناَتْسِجِس ىَلِإ يب اًدَح :َلاَق .ماَّشِه نب ىَسيِع اَنَنَدَح
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 ُهُتْلَعَج مْرَحْلاَو .يِماَمأ ُهُيْلَعَج مْرَعْلا يف هللا ُتْرَخَتْس 75
 هيك هع او ع مم ى كم "مما (8) مع وع  .يكرسك مدمك ميما هما (5 7
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 ناتسجسو .اًيلك سكعني الو ةجاح برأ لكف هعفد يف لايتحالل يعادلا ةجاحلا ديدش :برألا

 دودح ىلإ قرشلا نمو نامرك زوافم ىلإ برغلا نم يهتنت ةيقرشلا سراف دالب ميلاقأ نم
 ينقاس :اهيلإ يب ادحو .ناتسجولب ىلإ بونجلا نمو ةاره فارطأ ىلإ لامشلا نمو ناتسناغفأ

 .اهوحن ريسملا ىلع ينثعبو
 ةروص يف برألا كلذ دصقم ليخت هنأك دصقملاو ةينلا :ةيطلاو بوكرلاب اهلذتبا :ةبادلا دعتقا

 هب ريست ةبادلا نأ امك هيلإ لوصولل هبحاصب بهذي دصقملا نأل اهنع لزني ال اهرهظ مزل ةدعق

 .كلذك ةقانلاو ةيطم ريعبلاو عرست يأ اهريس يف وطمت ةبادلا :ةيطملاو .ديري ثيح ىلإ
 امإو انمدق ام لثم اهيف لاقيف اهتقباس ىنعمب امإ ةلمجلا هذهو اهرهظ يأ اهاطم بكر :اهاطتماو

 تلعتناو» ةخسن يفو هلجأل تدعأ اهنأل هيلإ ةفاضإلاو برألا بلطل اهبكرو ةيقيقح ةيطم دعأ هنأ

 لآملا يف اهيلإ ةعجار موهفملا يف ىلوألل ةرياغم ةلمجلا نوكتف لعنلا ةوذحلاب ديري هنأكو «هتوذح
 دعاقلا امأ ريسلا ىلع مزع اذإ لجرلا لعتني امنإف هبلطل ؤيهتلا نع ةيانك ءيشلل ءاذحلا لاعتنا نإف

 .هيلعن علاخف

 ىلع مزعلا نع ةيانك تراص مث لمعلا نم دصقأ اميف ريخلا ينمهلي نأ هنم تبلط :هللا ترختسا

 نأ ينمهلأف هيف ريخلا ماهلإ هتلأس ينأك هيلع تمزع يأ رفسلا يف هللا ترختسا :لاقيف لمعلا

 لعف لاقيو الإ مزع لاقي الف هيف ذخألا هعبتي ثيحب لعفلا ىلع ريمضلا دقع مزعلاو هيلإ يضمأ

 حتفب يمامأ هتلعج :لاق اذهل لمعلا ةعيلط هتقيقح ىلع وهف ةينلا درجم ىلع هنوقلطي دقو هبقع
 رون ىلع هيف ءاضملاو يورتلاب هطوحو ةقثلاب هيف ذخألاو رمألا طبض :مزحلاو .يمادق يأ ةزمهلا

 اذهلو ةمكحو مزع هيف نوكي ىتح مزح نوكي الو مزح ريغب مزع نوكي دقف ةقداصلا ةريصبلا
 .هماكحأ يف هقفاويو هلاعفأ يف هب يدتقي وهو مامإ هنأك ةزمهلا رسكب يمامإ هتلعج :لاق

 -وأ اهيلإ اهنم لخدي يتلا اهقرط باوبأ ىتأ يأ :اهبورد ىفاوق. ناتسجس ىلإ هاده مزحلاب متئا امل



 فو ةئناتْسحّملا ٌةَماَقملا

 . ”حاَبضمْلا ٌشْيَج ْرَرَبَو ."”حاّبّصلا ُلْصَن َيِضْئنا اّمَلَف .“'0ُتَْهَتْلا ُتْيَح ُتيِبَمْلا

 ْنِمَو .؟اَهِيطْقُت ىلإ ِدّلَبلا ٍةَرْئاَد نم ُتْيَهَتْنا َنيِحَف اَلْرْنَم ُراَتْخَأ قوسلا ىلإ ُتْيَضَم

 (''ىَئْعَم ٍقْرِع ّلُك ْنِم ُهَل ٌتْوَص يِعْمَس َقَرَح .اهتْطِساَو ىلإ ٍقوُّسلا ٍةَداَلِق

 :لاقي امك تبرغ نيح دارملاو هيلإ تلصو يأ اهبورغ سمشلا تفاو نيح ةعساولا ةنيدملا باوبأ

 .تام يأ هلجأ ضيرملا ىفاو

 قلغت نأ ةداعلا نم ناكو بورغلا تقو ةئيدملا برد ىلإ ىهتنا دق ناك هنأل ةنيدملا جراخ تاب )١(

 يأ .تيهتنا ثيح تيبلا تيتأ ةخسن ىفو راوسألا نود ةنيدملا ىلإ لصاولا تيبيف هدنع راوسألا

 ْ .ةنيدملا رهاظب اَيِب تلزن
 ىلإ هتفاضإو فيسلا ةديدح :لصنلاو .لتسا يأ لوهجملل ينبم ىضتناو هلتسا :هفيس ىضتنا (؟)

 هنإف حبصلا ضايب لوأ ىلإ هب ةراشإلاو هلصن لتسا دق فيس هديب رئاغ حابصلا نأك ليخت حابصلا
 1 .لولسملا فيسلا لصن هتقد يف هبشي

 ةخسن يفو .رهاظ مالكلا يف ليثمتلاو اهئايض ةعشأ :اهشيجو .سمشلا باقلأ نم :حابصملا (*)

 امم هتهبج فرط وهو ناسنإلا نيبجب ههبش هروهظ لوأ سمشلا بجاح دارملاو حابصملا نيبج

 كلذو نينيبجلا هبش اهلو ناسنإلا ةهبجب هبشأ اهروهظ لوأ يف سمشلا نم ودبي امو غدصلا يلي

 .اهصرق روهظ متي نأ لبق
 ةلزنمب هطيحم ىلإ ةبسنلاب دلبلا طسو نأك دلبلا طسو ةرئادلا كلت ةطقنو .هطيحم :دلبلا ةرئاد (5)

 .ةيسدنهلا ةرئادلا حطسل زكرملا

 عضوي اهرهاوج نم درف مظعأ :ةدالقلا ةطساوو .رهاوجلا موظنم نم قنعلاب طيحي ام :ةدالقلا (0)

 لوجي ةحاس اهطسوتي ةفطصم تيناوح لوألا دهعلا يف قوسلا تناك دقو اهمركأ وهو اهطسو
 لبقتسي ام اهتطساوو قنعلا ىلع ةدالقلاب هبشأ اهتاحاس ىلع تناكف ةعابلاو تاجاحلا بالط اهيف

 ناكملل ةيمست طسولا دارملاو اهتطس ىلإ ةخسن يفو .اهرخآ ىلإ اًبهاذ قوسلا لوأ نم يتآلا

 قولا ردبص نفق سعفلا نبأ عيشلا ناك ميرو. ةطتسو يلج ةطس ناكملا“ طيب لاي ندتعملاب
 نوكي وأ هيبناج نم تيناوحلا ددع هيلإ ىواستي يذلا توناحلا يأ هتدالق ةطساو دنع نوكيف

 نأ دوصقملا نإف ديعب ريغ نيلامتحالا الكو ىنعملاب لثمأ ةيناثلا ةخسنلا نوكتف ةحاسلا طسو

 طاحأ ام قوسلا ةدالق نم داري نأ زوجيو ةنيدملا طسو نم ناكم يف حيصي اًدوجوم ناك خيشلا

 اهلبق يتلا ىلإ ةعجار ةرقفلا هذه نوكتف ةنيدملا طسو اهتطساوو اهتطس نمو ةنيدملا ةرئاد وهو هب
 . عونمم ريغ تاماقملا يف راركتلا اذه لثمو اهانعم يف

 نم لصألا :قرعلاو .هل اهكاردإ ققحتو ةساحلا نم توصلا نكمت ةدش نع ةيانك عمسلا قرخ )١(

 رّبع امنإو مالكلا توصلا نم دارملاو ةدروألاب صخي دقو ندبلا نم مدلا هيف يرجي امو رجشلا
 نأ ةصاخ ال اًديعب ىدم هتوص غلبي نأ ماقملا اذه يف ملكتملا مه مظعأ نأل قلطملاب هنع

 نأل حايصلا ريغ ىنعم توح نإو ةحيصلاب ةديدشلا ةرجزلا نع رّبعي امك اًديفم هلوق نوكي
 قئاقحلا ّنأك يناعملا نم ىتش هيلإ يرجي اًمالك عمس هنأ ةيضقلا نوكتف اهتدشب ليوهتلا ضرغلا

 هءاضعأ ندبلا قورع وأ ءاذغلاب هنانفأ رجشلا قورع دمت امك ىنعمب هدمي قرع لك قورع

 . ءامنلاب



 ةئناتْسحُملا ٌةَماَقملا 1

 كاع هع ا يثل انك ١ ني ع و ع و تف ان" قمم 0042141 فت وع ل
 ىنالو دق . هِسْفْنِب قيتخم . ِهِسَرَف ىلع لجَر اذإف .هدْنِع تمقَو ىتح هلفو تيحتناف

 ةروكاب انأ . يِسْمَنِب هفرعأ اناف يِنفرْعَي مل ْنَمَو يِنْفَرَع دقف يِنْفَرَع ْنَم :لوَمَي ّوهَو  هلاذق 3 201 هر مو 6 مث هم و. همس هايم هه لو راش هاش تق طمعا 001

 تع اولس !١ لاجسلا فائز ةيييخ او >لاكألاةيعذأ نإ نوكلا ةقودخا ع وعنا
 ا ل ل ا ل

 .اهَنوُيْعَو َراَحِبلاَو .اًهَنوطُبَو َةَيِدْوَألاَو .' 'اَهَنوُرُحَو لاَبجلاَو .اًهَنوُصْحَو دالبلا
 لا ا ل ا لا 1 ل ل ا حس

 .”اَهَتْمَس َجَمْنَو .اَهَراَرْسأ فّرعَو .اًههَراَوْسا كلم يذلا نَم . اهنوتمو لْيحلاَو

 عمج نوكي نأ حصيو ردصم دفولاف مدقأ ىنعمب هيلع دفأ نأ يأ :هدفو .تدصق يأ :تيحتنا )١(

 .هب فتحملا عمجلا كلذ وحن ريسملا تدصق يأ حئاصلا كلذ ىلع نودفاولا ةعامجلا مهو دفاو

 قئتخاف هترصع هقلح ىلع تمحدزاو هسافنأ تعفادت امم خيشلا اذهو هسفن قنخ :لجرلا قنتخا (؟)

 .هسفنب هسفنل قئاخلا وهف اهب

 نعو نيميلا نع نذألاو افقلا ةرقن نيب ام دارملاف نالاذق اولاق اذإو سأرلا رخؤم عامج :لاذقلا (5)

 . هلاذقل اّيلاو ينلعج يأ ىنالو دق وهف هفلخ نم هتيتأ ينأ يأ لامشلا

 نوكي ام هانعم ناك ةقيقح مسالا يف ةفاضإلا تذخأ اذإف حتفلا وبأ وهو همسا 7 زغلي أدتبا (5)

 حتفلاك هنم صخشملا ىلع راصتقالا اوزوج حتفلا يبأك بكرملا مسالا رهتشا اذإو حتفلا هنم

 نأ حصي اذه ىلعو ءايضلا ءايضلا يبأل لاقي امك سبلأ عفترا اذإ حتفلا حتفلا يبأل لاقيف

 امم نميلاو اهلوأ ةهكافلا ةروكابو .اًحتف ىمسي هنإف عبنلا رمث نميلا ةروكاب هلوق نم داري
 سفن دجأل ينإ :ثيدحلا ىلإ هيف ةراشإلا نوكت دقو يسقلا رجش وهو عبنلا هيف تبني
 مهريغ دالب نم قلغأ ام مهب حتفيف نيملسم نوتأي نييناميلا نأب اًريشبت نميلا ةهج نم نلمحرلا
 راصنألاو حتفلا وبأ هل لاقي (ِل) ةيمالسإلا ةلاسرلا بحاص ةرضح ىلإ مهنم ءاج دفو لوأف

 .ثيدحلا يف ةراشإلا مهيلإو اولاق شيرق ريغ نم هرصن نم لوأ مهو نيينامي اوناك مهسفنأ

 مهلكو مهلامعأو نيحتافلا ءامسأ نمزلا لهأ ةنسلأ ىلع رودي ام رثكأو هب ثدحتي ام .ةثودحألاو

 , حتف ءابآ

 رهظي يأ نوجاحتيو ءايكذألا ىعادتي ىمعملاو زغللا وهو اًدخإو ىنعم نافدارتي ةيجحألاو ةيعدألا (0)

 يف دحاو صخش هنأ ىلع مهلامعأ لجأ ةبسنب لاجرلا ىلع ىمعي امم وهو هفشك يف هاجح لك

 هلاح لثم لاح ىلع تامعانلا نوصغلا رصه نم هسفن ىلإ ىزع امب ءاسنلا ىلعو هتفص لثم

 مهحئارق طشنت ءاسن وأ الاجر اوناك ءاوس ةماقملا هذه يف هب فصو ام اوعمس اذإ ةفاك سانلاف
 يف تابجتحملا نهمركأ نأل لاجحلا تابر ءاسنلل ليق امنإو .تارابعلا كلتب رتتسا ام فشكل

 راتسألاو ةرسألاو بايثلاب نيزي عضوملا وأ تيبلا, لخاد يف ةبقلا هبش يهو ةلجح عمج نهلاجح

 . سورعلل
 .ضرألا نم ظلغ امو لهشلا فالخ حتفلاب نزحلا (5)

 .اهروهظ :ليخلا نوتم (0)

 وهو اهيف كولسلل اهدعأو اهدهم ىنعمي انه اهجهنو قيرطلا تمسلاو هحضوأو هنابأ :رمألا جهن (4)

 اهرارسأ يفو دالبلل اهراوسأ يف ريمضلا نأ امك اهنوزحو لابجلل ريمضلاو حتفلا نم عون
 .نوصحلل



 ةئناتْسحّسلا ةّماَقملا ءءء

 َروُمَأْلاَو .")اَهَنِداَعَمَر قاَلْغألاَو .اًهَئئاَرَحَو َكوُلُملا اوُلَس ."'ااَهَتْرَخ ّجْلوَو
 نق ةاهفناضمر توركلاو .”اهقلاكتز :توطخلاو. :اَهَتِطاَوَمَو مولغلاو: .اهتطازتو
 فوغ. 0يختانم كلم يذلا ِنَمَو .اًهَنَمْن دي ْمَلَو .“ااَهَنَرَمْحُم َذَخَأ يِنَلا

 َداَتْسأ ُتْفَشَكَو .'""ِديَّصلا ِكوُلُملا َنْيَب ٌتَْفَسو َكِلذ ُتْلعَف هَلاَو اَنأ .'"اَهَحِلاَصَم

 ىنَح ُتْضِرَمَو ."يقاّضُعلا َعِراَصَم ىَّنَح ُتْدِهَش هَللاَو اَنأ ."”ووسلا بوطخلا

 ةيدوألا نوطب نم لابجلا هيلع ترادتسا اميف انه هلمعتسا تاريدتسملا عطقلا تارحلا لصأ )١(

 ْ .هجولو ةبوعصل
 يتلا نداعملا اهنداعم نم دارملاو لفقلا نم معأ وهو حاتفملاب - بابلا هب قلغي ام :قلغلا (؟)

 قالغألاب باوبألا اهيلع قلغتو تانزتخملا يف عدوت يتلا نداعملا وأ ديدحلاك قالغألا اهنم عنصت
 . ةضفلاو بهذلاك

 قالغإلا ةلآ وهو قلغم عمج اهقلاغمو .رومألا ماظع اهلصأو بطخ عمج دئادشلا :بوطخلا (©)

 .حتفلا وبأ اهنم صالخلل بوطخلا قلاغم حتفب امنإو قلغلاك
 ىلإ دئاع هيلإ فاضملا ريمضلاو .اهريغو نيع نم هترخداو 0 مسا :نزتخملا (:4)

 .منغي ام نمث يدؤي'ال بلغتملا حتافلا نأل اهنمث دؤي ملو .نداعملاو قالعألاو نئازخلاو كولملا
 هانعم يف ناك املو نزتخملا ىلع هدوعل «هنمث» هجولا ناكو نوبولغملا مه نولوؤسملا كولملاو

 .اًممج ريمضلا دوع حصف تانزتخم ليق امنأكف اًريثك

 حتفلا ناكم حتفم عمج حتافملاو اهقلاغمو بوطخلاو اهنطاومو مولعلاو اهنطاوبو رومألل ريمضلا (5)
 .اهحتف وبأ وهو اهحاتفم وأ اهحتف بحاص تامدقتملا كلت نم كلذ كلمي امنإو

 نم تالفإلا لبسو اهيف زوفلاو ةبلغلا قرط برحلا حلاصمو .اهقياضمو بورحلل ريمضلا ()

 قبس ام ضعبل ةمزاللا ليعافألا ضعب لصفي ذخأ هنع لاؤسلا بلط ام لك لعف هنأ مسقأ امدعب (0)

 فصو مث قنعلا يف ليم وهو ديصلاب بيصأ نم هلصأ ديصأ عمج ديصلاو .هلعاف نع ماهفتسالا
 ضعب نم ربكلا نأل كولملا هب فصو مث مهقانعأ ليمتف مهدودخ نم نورعصي امل نوربكتملا هب

 رهظي اهيفو مهقانغأ يف هرزو نم نودجي ام مظعأو مهفاطعأ ىلإ مهسوؤر نم برضي مهبيبالج
 فراعلا نم كلذ نوكي امنإو .همتي ىتح حلصلاب ىعس مهنيب رفسو . . لصعلاو ليملا نم رثأ

 .اهحتف وبأ وهو بولقلا باوبأب
 لالضلاو هرمأ يف ةريحلا نم اهيف عقاولا ذخأي امل دوسلاب اهفصوو انلق امك دئادشلا :بوطخلا ()

 ءايضو ةريصبلا نود لوحت اًراتسأ اهل لّيخت اذهلو سمادلا مالظلا يف طباخلا هنأك هدشر نع
 ابأ ىمسي نأ هب ردجأف اهنم قلغنا.امل حتافلا وهو عطاس يأرو عماج مزح اهفشكي امنإو .دشرلا
 . حتفلا

 ةامح مهل هبنتي ثيح نيقوشعملا باوبأ حاتفتسا دنع نوكت ام بلغأ قاشعلا عراصم نإ (9)
 . مرحلا



 ةئناتْسحّسلا ٌةَماَقملا ىلا

 ٍدوُدَحلا َدْرَو ُتْيَئَتجاَو "”ٍتاَمِعاَتلا َنوُصُملا ُتْرَصَمَو "”قادخألا ضَرَمِل

 .مانْللا وجو ْنَع ا عْبط ها اعلدلا ْنَع َكِلْذ عم ُتْرَقْنَو .ِتاَدَرَوُملا

 هفشأ امل َنآلاو . " مالكلا عبِنَش ْنَع ٍفيِرَّشلا محلا َوُبُن ِتاَيِزْحُملا ِنَع ُتْوَبَتَو

 ٍداَدْعِإب .ِداَعَمْلا ٍرْمأ حالضإل تا ني يِنْنْلَعَو '”بيِشَملا ُحْبُص

 َبِكاَر ْمُكُدَحَأ يِناَرَي . 9هُكِلاَس ان ا ِداَقَلا ىلإ ىَدْهَأ اًقيرط َرأ ْمَلَق .©"اِداَّرلا

 اَهُتنَياَع ٍبِئاَجَعلا وُبَأ ينِكلَو ال .بججَعلا وبأ اًذه ُلوُقَي . 9 ِسَوَه َرْئاَن .سّرف

 مسا نم لكلل ةدارإ نيعألا ىلع انه اهقلطأ مظعألا نيعلا داوس اهلصأ ةقدح عمج :قادحألا )١(

 تايمان نم وهو قيدحتلا ىلإ اهنم برقأ ضمغلا ىلإ اهنأك مهنافجأ روتف نويعلا ضرمو .هئزج

 اًناكم اهنم أوبت الإ رئانل ةلاقم الو رعاشل ةديصق عدي دكي مل لاجحلا تابر نساحمو لامجلا

 هومس اذهل . 8 يل لا ١ سل كولا سم ها اًيلع

 حتفلا وبأف اهعبط يف كلذ ناكو يقالتلل اهفارطأ تلبقأو نويعلا تضرم اذإف .اًضرامت ال اًضرم

 :اهعربل اضيرم هوكي نار هردخأ انف اه امانينا .ةفقي هنا نوكيت اهاجفا

 امم درولاب دودخلا هيبشتو ناصغألاب ءاسنلا دودق نع ريبعتلاو .هيلإ هب ذخأو هانث :نصغلا رصه (7)

 ديري .هريغل رسيتي سيل ام دودخلا درو ءانتجاو نوصغلا رصه يف هل حتفلا وبأو لفس ىتح لذتبا

 ةقيقحلا يف كلذو اًربخ رمأ لك نم هدنعو اًربأ ءيش لك يف هل نأ تارابعلا هذه يف عمج امب

 .هتاقفص بلقتو هتاذ ناوه يف هصخشل ال هتايمسم يف همسال

 رفني نأ بير الف راثآلاو ةقيقحلا يف نانيابتم امهف لئاذرلا رشحم مؤللاو .لئاضفلا عامج مركلا (5)

 يف حاتفم وه ام هجو نم حتفلا وبأ اذكهو نيقلخلا نيب ةرفانملل ماثللا هوجو نع ميركلا عبط
 نع هدعب نكلو هيلإ لوصولاو ايندلا ماطح ظفح يف ةطساو ناك نإو حاتفملا نإف ايندلا نع هروفن

 دعب اذك نع ابنو .نيتيلاتلا نيترقفلا يف لاقي اذكهو ميئللا هجو نع ميركلا عبطلا دعب اهب عافتنالا

 فيرشلا عمسلاو .تامرحملا ةخسن يفو .اهلعاف ىلع يزخلا بلجت لاعفألا تايزخملاو .هنع

 ام عامس نع وبني اذهل سئاسخلا روصت نع ىتح عفرتي يمس لقعو يكذ عبط يذل نوكي امنإ
 .هحبق يف غلابلا حيبقلا عينشلاو .اهيلع لدي

 حولي ام لوأ بيشملا نأ 0 ا د ا )5

 .راهنلا هايض قافآلا يف عطسي امك هضايب س أرلا للجي نأ نأ ِثبلي ال مث هداوس يف رعش ضايب

 ةهبأ هتلع بيشملا هالع املف بلغألا يف بيشملا عباوت نم يهو هراقوو هلالج :ربكلا ةهبأ (5)

 .ربكلا

 هراضحإو هتئيهت دازلا دادعإو .دصق هيلإ دمعو .هلوه نم يجني ام :هرمأو .ةمايقلا موي :داعملا (1)

 .تاحلاصلا لامعألاو ىوقتلا داز دازلا امنإو ايندلا هذه نم ليحرلا رفس يف باحصتسالل

 لصتي قيرط لضفأ وهو هللا ىلع لابقإلا ىلإ سانلا ةوعدو ةحيصنلاو داشرإلا قيرط هكلس يذلا (0)

 .ةرخآلا ةداعسل

 تمالك رثان دارأو هددب اذإ موظنملا رثن نم :رئانو .نونجلا دح نم برقت لقعلا يف ةفخ :سوهلا (8)



 "0 ةئناتْسحّملا ٌةَماَقملا

 انزع ادع لف الغلا درخاو زكا ةماق و اهتشما ل زاك ناو "ايام
 . 9َتَكاَوَملا اَهَل ُتْبِحَص مْللاَو ْدَقَ ."ااَهُتغَبا اًصيِخَرَو اَهُِيَرَتْشا اَِاَعَو .اًهُنْعَضَأ
 ىلإ ُتْعِفُد ."َتَِكاَرَملا ُتْيَضْنَأَو ."”تكاّورَكلا ُتْيَعَرَو .“*”َبِكاَتَملا ُتْمَحاَزَو
 ةَقِبِر َمَلْخَأ ْنأ يل َّدُب اَلَو .اًهَعِفاََم َنيِمِلْسُملا ِنَع َرِْخَدأ ال نأ (ة)اَهَعَم ُتْرَزَت ةِراَكَم
 رتشيلا .ْمُكِقاَوْسَأ يِف اذه يِئاَوَد ضِرْعَأَو . ْمُكِقاَتْعَأ ىلإ يِقْنُع ْنِم (*!ةَناَمألا هذه

 .هتبارغل ةقيقحلا ىلع هقابطنا لقعي داكي ال هنأل سوهلا نع ردصي -
 .ةئياعملا نم اهتدهاش :اهتنياع .ماظعلا بئاجعلا وبأ وه نكلو دحاو بجع ابأ سيل هنإ :لوقي )١(

 همصخ نع اًئيش ىكح نأ دعب همسا يف ةيمعتلا ىلإ عوجر اذهو .ةاناعملا نم اهتيساق :اهتيناعو
 .ضامغإلا ةدايزل هسفن يف ام ىلع قبطني مل نإو

 :ةاساقملاو يناثلا انه دارملاو .هل عضخت وأ هنع ردصت رومألا ماظع تناك اذإ ؛رئابكلا مأ» لاقي (؟)
 ةاناعملا يفو نيبلاغتملا نم دادتشالا ىنعم ةاساقملا يف نأ ريغ .ةاتاعملاك ةدش ىلع ةمواقملا
 ردق ىلع هتوقو هتمه ردقي ناك هنأك ةسياقملا نم اهتسياقو .رخآلا بعتأ امهنم الك نأ ىنعم
 .نائفاكتم اهايإو هنأب اًراعشإ رئابكلا

 الو حاتفملا وهو اهحتف وبأ اهبحاصو قالغألا وخأو .انمدق امك كيرحتلاب قلغ قالغألا عمج (9)
 لصو ىتح ىقال ام بعصأ امف قراطملا تحت عقيو دادحلا ران ىلصي نأ دعب الإ قالغألا دجي
 يفو .اهتعضأ ىنعم وهو اهقلغ وأ اهحتف دعب اهل هكرت نوهأ ام مث هيلإ تلصوو قالغألا ىلإ
 قيلأ نيهلا ةخسنف لهسلا :نيهلاو ةلوهسلا :نوهلاو .اًئيه انوه لدبو اهتذخأ اهتدجو لدب ةخسن
 اًئيه ىنعم يف اهتعتبا اًصيخرو .اهتدجو اًبعص ىنعم يف اهتيرتشا اًيلاغو .بعصلا ةلباقمب
 .ىرتشا ىنعم هيف رهشألا ناك نإو عاب ىنعمب انه عاتباو .اهتعضأ

 . ةنيزلل ةاشمو اًنابكر نوعمتجي ةعامجلا وهو بكوم عمج :بكاوملا (4)
 ةعفادمل لثم بكانملا ةمحازمو .دضعلاو فتكلا سأر عمتجم وهو بكنم عمج :بكانملا (5)

 .ةمحازم الو بكانم نكي مل نإو بولطملا ىلإ لوصولل عناوملا
 قرأ بلاطلا نأك بولطم ةبيغل ضرعي قلقلل لثم وهو اهبيغم رظتني اهبقار :بكاوكلا ىعر (5)

 .هقرأ امع لغاشتيل حابصلا رظتنيو ليللا ليطتسي

 اًضيأ لثم اذهو اياطملا ىنعمب بئاكرلا ةخسن يفو :بكارملاو .هفعضأو هلزه اذإ :هريعب ىضنأ (0
 مشجتي حتفلا ابأ نأ رهاظو ايعأ ىتح ريسلا ذغأو هيلإ بكر هنأك بولطم ىلإ يعسلا يف ةغلابملل
 .هنئازخ ظافحو هنئافد زارحإ يهو هقالغإ لجأل كلذ لك

 ةعراقم نم هراكم ىلإ عفد رومألا ماظع نم هيلإ لصو ام ضعب ىلإ لوصولا يف هنإ :لوقي (8)
 سبتحي الو رخدي ال نأ كلذ عم رذن لب هسفنل اهدئاوفب رثآتسي مل هنكل بورحلا يف بوطخلا
 .هب ىنعي نّمو يمالسإلا حتفلا نم ناك ام ىلإ اذهب ريشي .اهعفانم نيملسملا نود

 كلت نم همسا مزل ام هتقبر يتلا ةنامألاب ديريو .اهوحتو زنعلا قنع اهيف دشت ةورعلا :ةقبرلا (9)
 ةنامأ يهو مهيلإ ةنامألا كلتب يقلي نأ نع هل رفم ال خاش امدعب :لوقي .اهركذ يتلا رومألا

 .ءيش لك يف حتفلا
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 نم ُهْنْضَيلَو .ٍديِجْوَنلا ِةَمِلَك ْنِم ْفنَي اَلَو .ٍديِبَعلا ٍفِقْوَم ْنِم 'ااَرقَتَي ال ْنَم يب
 ىلإ ُتْرَدَق :ماّشه نب ىَسيِع لاق .ةةرغ وفاطلا ءاملاب هيو 11 رو للا

 َلاَمْجِإ 0 ُيِرَدْنَكْسِإلا حفلا ونا انحش ثا ٍِظ 0 ُهَمْلِع َمَلْعَأل يجو
5 

 َوَد ُلِجَي ْمُك ت رعت من . هيدي نيب 3 "سيكا حي :َلاَقَف ؟اًذه َكَءاَوَذ ْلِحُي م هقول ةماعلا

 نم هب ريصي ام وه هضرعي يذلا ءاودلاو .هورتشيل ةارشلل هرهظأ :قوسلا ىف ءىشلا ضرع )١(

 الو .ةرخآلاو ايندلا يف ةداعسلا حاتفم كلذف هنأش لج هلل ةيدوبعلا صالخإ وهو حتف ابأ هيرتشي
 ةملك هيلع تلد امب لوقلا نم فكنتسي الو ديبعلا فقوم فوقولا فنأي الو بنجتي ال يأ ززقتي

 .اًناطلس هسفن يف هريغل لعجي الو ميظعتلاب هللا درفي نأب هللا الإ هللإ ال يهو ديحوتلا

 ةباجنلا فصو نع ةيانك ءابجن دالوأب تءاجو هدودج تبجنأو .ءاودلا كلذل هنصي ىف ريمضلا ()

 .لئاضفلاب الإ اهيف ذغي مل ةبيط ةيبرت ىّبرت يأ رهاطلا ءاملا يقسو اًبيجن ناك نَم يأ ءانبألا يف
 .ههجو لبق نم تيتأ ىتح تلوحت يأ ترد يف

 .هلوح نم هضاضفنا يأ ةماعلا لافجإ نم ىرخألا ةخسنلا يف ءاج ام ةماعنلا لافجإب دارأ (4)

 هل تدقن اذإ يأ خلا سيكلا لحيو .هلوانتي نمل ًالالح هلعجي يأ كءاود لحي (5)

 .ناك ءيش يأ نمثملا



 دا اللا فق ناو كنك :َلاَق ماَشِم نب ىَسِيِع اننذَخ 5 44 08 ١1١(
 هلا ملل 050 -

 ل رع رك ىلإ يمر سك و1110 ٍةَياَمَع لكل يلخز
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 . هلوأ وهو بابشلا ناوفنع يف ةخسن يفو .اهثيدح :نسلا يتف

 اهمازلتسال جاجللاو ةياوغلاب اهل وول ه0: كللذلو ةداشو نع ةريصبلا رشان باجتحا : ةيامعلا

 .لادتعالا طارص نع ةلئاملا تاوهشلاو ذئاذللا نم هيلإ قوست ام انه اهنم دارأو .اهانعم ةقيقح
 ناك هنأ يأ قاشملا هليبس يف تضرع نإو هغولب دصق هيلإ ضوهنلا نع ةيانك رمأل لاحرلا دشو
 .داشرلا قرط نع هب تداح نإو ذئاذللا تانتاف نم هل نع ام لكل ضهني

 ام ظفح يف ةدارإلا نم اهل ام كالهتساو ذالملا روص نم اهرضحي امب سفنلا قالتعا : ةياوغلا

 دا 2 .حاط ثيح هعم حوطتلاو ىوهلا بوكر يه ىرخأ ةرابعبو . .لنت مل ام ءارو يعسلاو هتلان

 .ليخلا نم ميركلا ءاطلا رسكب فرطلاو . مهؤاوهأ هيلإ يرجت امو ةاوغلا هيف ىوغي ام انه اهنم

 .هاوه هل نيزيو هسفن هل لوست ام بلط يف هعرست نع ةيانك ةلمجلاو . .يرجلل هثحتسا :هضكرو

 هسفن عوزنل نالثم فرطلا ضكرو لحرلا دشو .امهتقيقح ةيامعلاو ةياوغلا نم داري نأ زوجيو

 .تاياومغ وغلا بورض ىلع همه موجهو تايامعلا راوطأ ىل

 نم هيلع رم ام ليخت .هافصأو هبذعأ بارشلا أنهأو هبراش صغي ال ءينهلا :بارشلا نم غئاسلا
 غئاسلاب هنع رّبعف بذعلا بارشلا لاثم يف ةوهشلا بئاغر ءافيتساو شيعلا ءافص عم ةثادحلا رمع

 .اًبيطو ةسالس قلحلا
 عاونأب هيلع هلامتشا يف رهدلا روص . ضرألا ىلإ هلوطيو ندبلا لمشي ماتلا بايثلا نم غباسلا

 زبر ا ريل الا هرتز ول نار ار ديو

 ا ا مرعفلا عمق داب ىب لاو .اهيوث يف نسل ورئاسلا
 . مهرهد نم زب رعاك ب هدو



* 
 ةئفوكلا ٌةَماَقملا

 منال ةفورملا ورط هقتمو 0# لق واكل متل ورق بِناَجب 20ُراَهَتلا

 (0) ها عج )14 (4) ذو قل م فيول يح لس دوا عن قام تا مووم
 : يلا ملف ٍءوس نِم هركنأ مل قيفَر ٍقيرطلا يف يِنَبِحَصَو . َةَضوُرْفَمْلا

 آو تعري #10 تا عثكمعا وي شل اك[ عم كعك م :
 املف اًنّرِسَو . ٌيفوص ٍبَمَذَمَو . ّيِفوُك لصأ ْنَع ُهّصِقلا َتَرَْفَس . .اَئيَلاَحَب اَنَرّبْحَو

 ا 0 ُهِحَو َلَقَب ْدَقَو اَهاَئْلَخَدَو ِهراَد ىلإ اَنْلِ 0 انْبَلَحَأ

 ةياهن يف بيشلا ضايب روهظ هليل بناجب راهنلا حايصناب دارأ . عملو ءاضأ قربلاو رجفلا حاصنا )١(

 حاص :لاقي راهنلا حاص :ةخسن يفو .دوسألا فارطأ يف ضيبألا رعشلا ناعملو بابشلا داوس

 يرجي اًقش ليللا بناجب قشي راهنلا نأكف . .رثانتو ققشت رعشلا حوصتو هقش اذإ هحوصي ءيشلا

 ىلإ برقأ ىلوألا ةخسنلاو .دوسألا رعشلاب هروهظ لوأل بيشملا لعفي اذكهو عمليف ءايضلا هيف

 .باوصلا

 رثعت ال يك هفارطأ كيلإ تممض يأ كليذ تعمج هيلإ لوصولاب مامتها ىلع رمأ ىلإ تقلطنا اذإ (؟)

 زيهتلا نع ةيانك هل هليذ عمجو ةمايقلا :داعملاو .ةكرحلا نع كقوعي وأ كبولطم نود طقستف هيف

 .ةحماجلا سفنلا حبكو ةحلاصلا لامعألا يف يضملاب هيف دوعوملا ةاقالمل

 ةرهم امإ :ةضورملاو .هبكر :هرهظ ءىطوو .هرخسو هللذ اذإ ةضاير رهملا ضار نم :ةضورملا (*)

 اهنأل ضرألا ةضورملا نم داري دقو جحلل رفسلا يف بكري ام بلغأ اهنأل برقأ ةيناثلاو .ةقان وأ

 .ةكمب مارحلا تيبلا جح :ةضورفملاو .ضرفلا ءادأل اًرفس ضرألا رهظ بكر يأ اهناكسل ةللذم

 اًءوس هنم تيأر اذإ :اًنالف تركنأ :لاقي اذهل فرعي ال امم روفن فرعي امل فولأ ناسنإلا نإ (8)

 ينلمحي اًءوس يقيفر نم رأ مل يننإ :لوقي .كبلق نع لهجت امدعب كنع دعب هنم ردص امب هنأك

 .هراكنإ ىلع

 يفو .انيلاحب انربخو دعب لاق امك هلاح نع هبحاصل لك فشك ايلاجتو هب هرهاج :رمألاب هالاج (5)

 مالخلا بساني الو .ةعداوملاو ةكراتملا اهانعم :ةالاخملاو .انيلاخت امنيحو :هذه لدب ةخسن

 انم لك الخ يأ اًدرفنم هب عمتجا اذإ هب الخ نم ةلعافملا نوكت نأ الإ نيبحاصتم الازي مل امهنأل

 .ءاحصفلا مالكب هنم هبشأ ةماعلا مالكب وهو هبحاصي
 ىلإ ةبسن :يفوكلاو .هلاح نع قيفرلا هاكح ام :ةصقلاو .تفشك :اههجو نع ةأرملا ترفس (1)

 مهو ةيفوصلا ىلإ ةبسن :يفوصلاو .نآلا ىلإ اهعضومو اهمساب ةفورعم قارعلا دالب نم ةفوكلا

 ةهجو حاورألاب لابقتسالاو رئارسلا ةيفصتو بولقلا حالصإ لمعلا نم مهمه نيملسملا نم ةفئاط

 يف مهتافصو هتاذ يف مهتاذ ىنفتو هاوس نمع هيلإ تابذجلا مهذخأت ىتح هنأش لج ىلعألا قحلا

 دعب يرشبلا لامكلا نم ةبترم ىلعأ يف مهريس نم ةياغلا ىلإ نوغلابلا مهنم نوفراعلاو هتافص

 .ةوبنلا

 نأ حصيو هيف هلزنأ :ناكملا يف هلحأو .لعملل فرظ :ةفوكلاو .ةضورملل انتلحأ يف ريمضلا 48

 .اهب انلزن يأ ةفوكلا انللتحا :ةخسن يفو .انتعسو امب اهيف لحن انتلعج يأ ًالعاف ةفوكلا نوكت

 .ةماقإلا مايأ اهأوبتنل اهيلإ انلوحت :هراد ىلإ انلمو

 نم لوطي امب هئوض صاقتنال لييخت راهنلا هجو لوقبو .هرعش جرخ ًالوقب مالغلا هجو لقب (4)

 ترقل امك بورغلل سمشلا ليفطت دنع قرشلا ىلإ برغلا وحن نم ضرألا ىلع دتمملا مالظلا



 ا ةّيفوكلا ٌةَماَ

 ُاَقلا ِنَم اَنْلُقُك .ُباَبِلا اَنِبَلَع َعِرُق ."”هُبِراَش ٌرَطَو ٍلِيْللا ُنْفَج ٌضَمَتُع
 ُهداَق ٌرُحَو .©©ةُديِرَطَو عوجلا ْلَقَو ."”هُديِرَبَو ٍلِيَللا ُدِفَو َلاَقَف ؟"'ُباَتْنُملا
 ءال يقر هللا ا يفك زو تكضو قيقا :نكزلاو نعل
 ىَلَع ُراَنلا ٍتَدِقوُأ ٌبيِرْعَو ."”عوُقْرَملا ٍبْيَجلاَو .عوججلا ىَلَع يِدْعَتْسَي
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 ةرضخ ودبت بورغلل تند اذإ سمشلا نإف يقرشلا بناجلا كلذو هبناج رضخاو :هلوق هيلإ
 رضخا لدب «هبراش رطو» ةخسن يفو .هانركذ يذلا ببسلل قرشملا لبق نم هلئاوأ يهو مالظلا
 رورطو .ههوجو متأ ىلع لييختلا نوكي ىتح راهنلا هجو لقبل اهتبسانمل دوجأ يهو .هبناج
 اليثمت مالكلا نوكي ةخسنلا هذه ىلعو .علط اذإ مالغلا براش رط :لاقي .هروهظ :براشلا

 .ىلوألا ةخسنلا همهفت امك هتينم برقو هتخوخيشل ال هتوحض حافتراو راهنلا بابشل
 ذفني نأ ليبس ءايضلل قبي مل تضمتغا اذإ نيعلا نأل همالظ ةدش نع زاجم ليللا نفج ضمتغا
 امنإ مالغلا براش رورط نأ امك هنم ةميظع ةدم يضمو هقاسغإل ريوصت :هبراش رورطو .اهيلإ
 :هلوقل برقأ يهو هبناج رضخا هبراش رط لدب ةخسن يفو هرمع نم ميظع ردق يضم دعب نوكي
 .مالظإلا نع ةيانك هدادوسا بناجلا رارضخاو .ليللا نفج ضمتغا
 ىتأ تقولا اذه لثم يف عراقلا نأك مهتبون يف مهاتأ اذإ موقلا باتنا نم لعاف مسا : باتنملا
 رئازلا يف باتنملا لمعتسي دقو .ثدحملا باب ىلإ عرقلا ةبون تهتناف هل حتفت ملف ةريثك اًباوبأ
 .مدقت ام لصألاو .اًقلطم

 ديربلاو .لداعلا هنم داريو لدعلا قلطي امك دفاولا هنم دارأ .مدق اذإ دفي دفو ردصم :دفولا
 ماعطلا ةرورض ةجاحلا تناك اذإف هتجاحل يعسلاو جاتحملا نيب لوحي ليللا مالظو .لوسرلا

 .مهقرط نم ىلع همدقأو هلسرأ ليللا نأكف هتجاح دسي ام بلطل باوبألا عرقل اهبحاص تأجلا
 ديرطلاو .عمجلاو دحاولا هيف يوتسي نومزهنم يأ لف موقو لف لجر لاقي مزهنملا : لفلا
 ةاجنلا بلطي مزهنم وهف هتمواقم نع زجع يف وهو هب كتفلا بلطي ودع عوجلا نأك دورطملا

 .هنع فكي مل هعابتا يف لزي مل هنأل هدرطي كاذو
 يف عمطلاو عبطلا مؤل ال ةدشلا رهاق الإ مكيلإ هداق ام يأ لاحلا ءوسو ةدشلا ٌمضلاب رضلا
 .سانلا لاومأ لازتخا

 ءىطو :لاقي امك اًديدش نوكي دقو اًميفخ ءطولا نوكي دقو اهيف ىشم وأ اهلخد :اًضرأ ءىطو
 يف ًالثم ءطولاو ةأطولا ةدش تراص مث .اهنزح للذو اهدهم هنأ ىنعم ىلع ودعلا ضرأ شيجلا

 الو الام آزريال نم :ءطولا فيفخو .كلذك ضرمو ةأطولا ديدذش ودع :لاقي هؤزر مظعي ام

 ىلع مهفخأو اًبلطم سانلا لهسأ وهف اًيغر هبلطي يذلا هدوقفم يأ هتلاض تناك نمو ةقشم مشجي

 عوجلا نأك هنم قحلا هل ذخأي نمب هيلع رصنتسا :نالف ىلع ىدعتساو .كب ريجتسي نَم : كراج
 يأ صيمقلا نم سأرلا لخدم :بيحجلاو .هنع هناودع عفر بلطي يأ يدعتسي لئاسلاو ملاظ

 يلابلا هبوث ىلع يدعتسي هنأ دارأ .لكلا يف ءزجلا مسال الامعتسا هلك بوثلا دارأو هقلطأ .هقوط
 ىلخأو هدسج ىلع حتفت بوث ناودع نم نيلوؤسملاب يمتحي وهف دربلا ةوطس نم هيقي ال هنأل

 .هريغب هنم هوذقنيل هدلجو دربلا نيب



5 
 ةّيفوكلا ٌةَماَقملا

 دع نشكو تانضعلا ةفلك تدلون :"""ورلا ىلغ ةاؤغلا َحِبْنَو .2'اورْفَس

 ا 1 ل م* 30- هداج وال عطل (ه)» وا فر 0

 0 ةهيحرف ِنوُد نمو 7 رع ةسيعو 1 حيلط هوصنق 5 تاصرعلا

 7-5205 و 0 5 ا ) سال

 هنلإ اَهّيْثَعَيَو يدل ل يبت نيام 0 اذ :

 هنيب ةلئاح رانلا لعجي ءاعد هنأك هرفس نم هعجرأ ال يأ :هرثأ رانلا دقوأو هراد هللا دعبأ لاقي )١(

 بيرغ هنأ ديري .هب قلعتي نأ نع اهب هاهلأ هنأك هكرت اذإ اًران يبصلل دقوأ :لاقيو . عل

 .امهنيب رانلا تدقوأ امنأك هنيبو هنيب أم دعبل هنطو ىلإ عوجرلا يف هل لمأ ال

 ل ناك اذإ يحلا قرافم رثأ ىلع بلكلا حبني امنإو حايصلا يأ ءاوعلا ريثكلا بلكلا :ءاوعلا (؟)

نيم.ةناكف هيلإ ةومي.لا كيح..ىلا دنع بهدي هلاحب اذه نمو انحأ مهم فرعي الل هلهأ نن
 ةئطو 

 .تايانكلا فيطل نم ةرابعلاو .هيلإ دوعي ال وهف هنم سيل تافاسملا نم هنود ام لوطل

 يف اهقفاوتل نسحأ ىلوألاو .ةاصحلا :ةخسن يفو .ةاصح ريغصت ةيصح عمج :تايصحلا ()

 ىصحلا اوذبني نأ هتعجر نوبحي ال نم مهقراف اذإ مهدئاوع يف ناكو .تاصرعلا ةعجس فقولا

ذبن امنأك هتدوع نم هلهأ لمأ عاطقنا نع انه ةيانك وهو ىمرت امك هومر مهنأك هفلخ
 ةاصحلا او

0 

 ليزنلا كلذكو .هب هرثأل اًقاحلإ هدعب تاصرعلا اوسنك تيملا تام اذإو رادلا ضرأ :ةصرعلا (؛4)

 هتدوع نم لمألا عاطقنا نع ةيانك انه وهو هدعب ضرألل اًفيظنت هليحر دعب تاصرعلا سنكت مؤشلا

 هنأ تارقفلا ىنعم نوكي دقو .رصانلاو نيعملا نع هدعبو هلاح ءوسل ديكأت كلذ لك .هقباس لثم

 هفلخ ةاصحلا اوذبنو هتصقأ ىتح هحبنت بالكلا هب اورغأو هرثأ ىلع رانلا تدقوأ :ليق .دورطم

 .دوعي نأ هنكمي ال دورطملاو هرثأ نم ضرالل اًريهطت تاصرعلا اوسنكو هوظفل مهنأ ىلإ ةراشإ

 نع تزجعو هتيطم تيعأ نمو .ييعملا بعتلا .:حيلطلاو .لبإلا نم لوزهملا رسكلاب وضنلا (0)

 يف هلاحل ليثمت وهو . .ةكلهلا يف عقوو توملا ىلع طقس دقف هبارتغا ليبس يف وهو هب ريسملا

 .هرثأ قيض

 .ةشيعملا دهجو ةدشلا : حيربتلا (5)

 كلهي نارمعلا نم ةيلاخ ةعساو اهدعب ىلع يهف ةعساو يأ :حيفو .ةديعبلا تازافملا :هماهملا (10)

 . هلايعو هلهأت نود يأ هيدلو يأ هيخرف نيبو هتيب ةعقاو يهو اًشطعو اًعوج اهيف رئاسلا

 نم اًريبك اًرادقم لوانت هنأ يأ اًميظع ضبقي امنإو هتسيرف نم ثيللا ضبقي امك يأ دسألا :ثيللا (8)

 . ءاطعلا يأ لاونلا نم هديزي ىتح هنم ديزي نأ بلط اذهل .هلاؤس هباذعتسال هيلإ هثعبو مهاردلا

 رانلا ىلع ضرع اذإ بولطملا اهروهط هتحئار رهظت امنإو هفرعو .هب رخبتي روهشم بيط :دوعلا (4)

 نم ضرغلا ناك امل نكل هسفن دوعلا وه رانلا ىلع ضورعملاف .هناخد نم هفرع حوفيف قرتحيل

 .هب ضرعلا قلعف ضورعملا وه ناك هنأك ضرعلا نم دوصقملا وه فرعلاف هقرع راهظإ هضرع

 .هيلئان ركشو هلاح ثب يف رهظت يتلا ةبيطلا هبادآ حئاور هفرع نمو هسفن انه دوعلا نم دارأو

 امك اهيلع ضرعي ام فرع رهظت هذهف دوجلا ران نم ٌّرحأب تسيل :روخبلا اهيلع نضرعي يتلا رانلاو

 .دوعلا ناخد رانلا ريثتست امك" هيلإ نسحملا نم ركشلا ريثتسي ناسحإلاو دوجلاف كلت هرهظت



 1 6-2 بي 4ك 2 ا 0 ول 5 "- 30
1 

 َكْلَم ْنَمَو ل بيرو نيييوخ اب ااا هنو ورا
 هللا ىقحف ثنا امأَو .""ساّنلاَو هللا َنْيَب ٌفْرُعلا َبَمْذَي ْنَلَق ."”ساَوُيِلَ لْضَعلا
 لحما اَنْلُقَو َباَبلا هَل اَنْحَتَْمَف : ماَشِه نب نيتتيح لات كلل َيلُعلا َدَيلا َلعَجَو .َكَلاَمآ

 1 ب انوا روب وو 0س يزل دذعوم.'؟"ةصاضملا َكْنِم ْتْعَلَب اَم دش حلا اَبأ اَي : لْقَف يرَدنَكْسإلا حفلا وبأ انُحِيَش مللاَو َرُه اذ 2
 كللطلا نيفديف اق  ىزلا كئْيُعَي ا
 هنود يابه قب .فسشنت ورش يتق اسلا
 كن َمَّدلا نم اَف 1 0 9 ل 4 د ولان

 . هلابقتسال هثعبت ركشلا لوسر نم لمجأو نسحأ ءيشب هلبقتستو هيقالت الو كيلع مدقو كيلإ هناسحإ لصو دقف نسحم كيلإ نسحأ اذإو ناسحإلا وهو ربلا نم دفاولا يأ ةيسنجلا ىنعم ىلع وأ ةينايب ربلا ىلإ دفولا ةفاضإ ()
 ىلع ةاساوملا تناك هفافك يف جاتحملا كرشيلف لضفلا ةفص زاح نَم يأ لامكلا تافص يف زيربتلا يهرب لفي :لصق نم ةفصلا لضفلا نم اندرأ نإف .هتاجاح نع ةلضف هدنع تدجو يأ :لضفلا كلمو . ةنواعملاو ةدعاسملا قلطم يف انه هلمعتسا هنكل .ةاساوم مسي مل لضف نع ناك نإف فافك نع الإ نوكي الو اولاق .هلام يف هب هاوس اذإ هيساوي هاساو نم ساؤيلف ةفإ
 :وهو ةئيطحلل تيب هلصأو .روجأم وأ روكشم فورعملا عناصف هرجأ نامرحب هللا هعيضي ال هركش لافغإب سانلا هعيض نإ يأ سانلاو هللا نيب بهذي الو .ناسحإلا انه مالكلا يف هب دارملاو .فورعملا :فرعلا (9)

 . كلهملا دربلل هندب هضيرعتو ةراقحلاو ةعضلا ناكم يف هل اهعضول ءاذيإلا يف اًميظع اًعلبم هنم تغلب دق بايثلا ةقولخو يزلا ةثاثر نإف ةصاخ يزلا اذه كنم غلب ام دشأ امو يأ .قلطم لوعفم ةصاصخو ةصاصخلا ىلع اًفوطعم اذه دركي نإ عيميو :وردكو هضاصخ نحب ليلد هيز نأ يأ يزلا اذه نع ربخ ةصاخو .كريغ نع كزيم ام كل ةصاخلاو .ةئيهلا وه يزلا نأ مدقت (5) .ةجاحلاو رقفلا ةدش :ةصاصخلاو .كنم ةصاصخلا غولب دشأ ام يأ بجعت ةغيص ام دش )05 سانلاو هللا نيب فرعلا بهذي نل هيزاوج مدعي ال فرعلا عئنصي نم
 020 0 وب | حت يف نسل قلع دجيلا دب تعلو نيل ة وباقل ىلع ةدربلا لامتشا هلمشي اميف برطلا نم ناكو اهآر نم ةورث يف هنأ ىنعملا نوكي نأ حصير .اهيف رهظي قشلا نم هرثأ نأل برطلا ىلإ دربلا فاضأو .هتؤرب قلي ىلح اهدوجول بري ىنغو ةورث يف هنإ لوقيف .هباوثأ قزمي ىتح هب جاه برطلا نم برطلا غلب اذإد .ءادرلا :ةدربلا (0)

 0 ا لل
 + م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم



 ةيفوكلا ٌةَماَقملا

للا ا ع
 

 سنا هل طمس م
 اواو

0 

ةورث هنم رزغأ وأ (نينرقلا يذ ردنكسإ) يردنكسإلا -
فح ام روهظ عم ىوعدلا هذه دربأ امو 

 هب 

عي يفو. هعسا يق هيلإ انرشأ ام كلذ دصقي نأ الإ ىولبلا
 ال دعي خلا ض

 برعلا نم اًروطو ط هيبنلا نم اًرووطانأ

 رخآ يف طيبنلا ريسفت مدقت دقو
بو سيبلتلا يف ةراهم هل نأ ديري . ةيخلبلا ةماقملا

 لايتحالا يف ةعار

عْشجو ىنغلا هفكي ال اًعمطو
 . ةجاحلا هديزت ال اً
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 ةيدَسآلا ةماقملا

 امبهئاَلاَقَمَو .يردتكشسالا تاَماَقَم نم يعلي ناك :لاق ماَشِه نب يسيم اننَدَح
 هَ ء يوم مس هاهم 2 007 (١)و 5. و 0 و 53 2ع

 ءاّرخأب ْحِرَتْمَي ام هرْغِش ْنِم ال ىَوْرُيَو .. ٌرومضعلا هل ضِفَتْنَيَو .زوفتلا ِهْيلِإ ىغصَي

 َقْرْرَأ ىَّنَح .ُهَءاََب هللا ُلأْسَأ اَنَأَو ."ةَّقِد ِةَئّهكلا ماَمْوأ نَع ُضُْمْعَيَو .ةفر سفنلا

 ُهَنوُؤش ٌُرْهدلا َبَرَض َدَقَو ."' هيلا نش َعَم .هتلاخب ِهِتّْمِه دوعق ْنِم ٌبِجَعَتَو .هءاقل 0 هاش ؟ة- 01 هاعامش 00 3 2 ماه ءّيعر هر فيه

 ىلع ةطلسلا يف غلب ام الإ هليمتسي الو روفنلا ديدشلا روفنلاو .لام اذإ يضرك يغص نم ىغصي (')
 الإ ثيدحلا ىلإ عمتسي ال روفنلاو .هعمتسا اذإ ثيدحلا ىلإ ىغصأ نم وه وأ .اهتياغ بولقلا
 يف ةغالبلا نم نوكي ىتح كلذك ثيدحلا نوكي الو .هيلع هتدارإ ديقي نأ هبلق نم غلب اذإ
 ىلع رهظيو برطلا نم سفنألا ىف ثدحي امل ليثمت وهف هزازتهاو روفصعلا ضافتنا امأ .اهاصقأ
 هتمجع ىلع ريطلا يف رثؤي كلذ نأك ىتح يردنكسإلا تاماقم عامتسا دنع همئالع نم مسجلا

 اًبارشإ سفنلا يف هبرشي ةقرلا نم رعشلا اذهل ام يأ سفنلا ءازجأب جازتمالا هجول زييمت :ةقر (؟)

 فتكي ملو .فيطللا ىنعملا نم هاوح امب اًئلتمم هب اًجزتمم ءزج لك نوكيف اهئازجأب هطلخي
 رعش هيلإ ىهانت امل ليثمت وهو اهئازجأب جزتمي هلعج ىتح ةلمجلا ىلع سفنلاب هجازتماب
 ملعل مهاوعد عم ةنهكلا ماهوأ نع ىفختو ضمغت قئاقد هيف نأ نيب مث .ةقرلا نم يردنكسإلا
 هضيفت امم تابيغملا عالطتساو اهرارسأو موجنلا ملع ىوعد باحصأ ةنهكلاب دارأو .بيغلا
 هنأ ريغ مهماهوأ يف مهبهاذمب لاغتشالا نع يهنلاو مهبيذكتب يمالسإلا نيدلا ءاج دقو .اهحاورأ

 ضومغلا ةهجل زييمت وه وأ هلجأ نم لوعفم ةقدو لاثمألا برض ليبق نم مالكلا يف مهركذ يقب
 .تارابعلا ديقعت وأ بيكارتلا داسفل ضومغلا نوكي نأ نم اًررحت

 هتلآ نسح عم يردنكسإلا نم بجعي .اهبلاطم نم كسفن هدجت ام ىلإ كعفدت ةميزعلا :ةمهلا (9)
 اذه نع ربعو ةلآلا نسحب قئاللا فرشلا ىلإ هلاح لصي مل فيك رثنلاو مظنلا يف هتعانص يأ
 هب تدعق اذإف هل دعملا ماقملا ىلإ هب ريسي اهبحاص لاحل لماح ةمهلا نأكف ةمهلا دوعقب روصقلا
 .هل يغبني ناك ام نود يقب



 ةَيدَسألا ٌةَماَقملا نع

 َصْمحب ٌةَجاَح يل ْتَقَقَتا نأ ىلإ .2"اًّرَج َمَلَهَو 0 ٍداَدْسَأب اهنلإا قزختا

 . *!ليَخلا ِروُهْظِل سالخأ .لبللا موُجنَك زنا دخت يف ا

 َكْلِتِب .داَجّنلا َةَمْيْسُأ يِرْمَن َلَوَن ْمَلَو ا ماش . ُهَتْفاَسَم ُبِهَتْنَن َقيِرطلا

 ٍلَبَج حْمَس يف ٍداَو انآ حا َءاَتَو ."”َيِسِقلاَك َنْعَجَرَو .ٌيِصِعلاَك َنْرِص ىَّنَح .ِداّيجلا

 انب ٌةَرِجاَهْلا ِتّلاَمَو .""ُرِئاَدَعلا َنْرُشْنَيَو .رِئاَمَضلا َنْحّرَسُي ىَراَذَعلاَك .لْنأَو ِءاَلأ يِذ

 اَنْدَحَأَو

 هلاوحأ نم باط ام هنع رهدلا دعب يأ اهدعبأ :اهبرضو .هتانسح انهله رهدلا نوؤش نم دارأ )١(

 نوؤشلاو .ثدحأ انهله برض ىنعم نوكي دقو تابيطلا كلت نيبو هنيب لوحت هنود اهماقأ دادسأب

 أيهي امع هعنمت يردنكسإلا نود دادسأب ةبوحصم هفورص رهدلا ثادحأ يأ فورصلاو ثادحألا

 . هل

 .هتيادب نم تملع ام دعب هتياهن ىلإ هرجو مالكلا نم هجولا اذه ىلإ لبقأ يأ (')

 دوعق نم بجعتأو هءاقب هللا لأسأو ىنغلبي ناك :هلوق نم ةقباسلا لاعفألاب قلعتم تقفتا نأ ىلإ (*)

 . هنمه

 نأكف عطقلل اهددح :نيكسلا ذحشو .تاوفلا ىلع نزحلا عم بلطلا يف ةغلابملا :صرحلا (4)
 .هروص متأ يف اهرثأ ليصحت ىلع ىوقتل ذحشت دقو هليصحت دارملا رمألا غولب يف ةلآ صرحلا

 0 .ةعدربلا تحت ةبادلا هب للجت ةامكلا هليص] يعاب ساحب :سالحأ (5)

 ديري ةمزالملاو قوصللا يف اًهيبشت اهروهظ سالحأ ليخلا روهظ اومزال نملو هتيب سلح

 .ناسرف مهنأ

 اهنم اوكرت املكو هيلإ لوصولاب بولطم اهنم ءزج لك نأك نيرفاسملا يديأ نيب قيرطلا ةفاسم (1)
 امك اهئانفأ يف نوعرسيو اهءازجأ نوبهتني مهنأكف اهيف اوعرسأ اذإف .مدعو ينف هنأكف اًرادقم

 جرخت ةحرق :ةفأشلاو .ةرملاب مادعإلا يف لثم ةفأشلا لاصئتساو اهديدبت يف لاومألا ةبهن لعفي

 باهذلا اهلاصئتساف اهبحاص تام تعطق اذإ اهنإ لاقيو .اهرثأ عطقنيف ىوكتف مدقلا لفسأ يف

 كلت لصأتست امك هرثأ ةلازإو ءيش لك وحم يف ًالثم ةفأشلا لاصئتسا راص مث .اهلصأب

 . ةحرقلا

 عمج ةمئسأ اهيلإ فاضأو لبإلا روص يف اهلثم ضرألا نم عفترا ام وهو دجن عمج داجنلا (0)

 رفاوحب لابجلا روهظ اوتتف مهنأ يأ اهتحن يأ اهارب نم ىرب ةخسن يفو .اهعطق :اهارفو .مانس

 .ةسوبيلاو ةقرلا يف اصع عمج يصعلاك تراصو تلزهو ليخلا ترمض ىتح دايجلا ليخلا كلت

 .بعتلا ةدش نم كلذ لك ءانحنالاو يولتلا يف سوق عمج يسقلاك تداعو

 .انل ضرعو ردق انل حات (4)

 لمجي نم هب هبشي دقو رظنملا نسح ةرضخلا مئاد هنأ ريغ هرمثو هقرو معطلا رم رجش ءالألا (9)

 هبشي ىراذعلاك هلوقو .ربكأو اهنم مخضأ هنأ الإ ءافرطلا هبشي رجش لثألاو .هربخم حبقيو هرظنم
 نرشنيو نرئافض نحرسي يئاللا راكبألا يأ ىراذعلاب اهنانفأ يلدتو اهتماقتسا يف.راجشألا كلت

 ش .نهبئاوذ يأ نيرئادغ



 0 ةّيدَسألا ٌةَماَقملا

 0 ْ ناقل لاول ما د( 000 ا يعلم (5)و يس ماع ميامومع )١( عمك
 اّمف .ساَعنلا ٌعَم اَنلِمَو "ساّرْمالاب ساّرفالا اَنطَيَرَو ٌروُعَنَو روغن اَنلْزَنَو اَهْيلِ

 .ِهِيئيعِب َحَمَطَو .هِيلذَأ فَهرأ ْذَكَو يِسَرَف ىلإ ٌتْرَظَنَو .2*”ٍلْيَخلا ليهص الإ اَنَعاَر
 لْيَخلا ٍتَبَرطضا مث .هرِفاوَحِب ''""ضزألا َدَح ْدْخَيَو ”ورِفاَشَمِب ٍلْبَحلا ىّوق ذْجَي 00 ديا وللا مل داو رجل 007 يوما مع ف سدسرم ا“ قول < مقوس ا يد ا نع

 ىلإ اني وخز رك قاطو! لاتجلا يشن فدخل: كاتعل هيدتطلو لاؤنألا :كتلشنأت

 اًرِشاَك .ِهِباَمِإ يِف اًنِفَتْنُم .ِهِباَغ نِم َعَّلَط ْذَق .""”ِتْوَملا ٍةَوْرَف يف ُعْبّسلا اذِإف هِجاَلِس

 ُهْحَرْبَي ال ٍرْدَصَو .'"اَقَنَأ يشخ ْدَق ٍفْنَأَو .اًمَلَص َءىِلُم ْدَق ٍفْرَطِب ."باَيْنَأ نَع

 نِم ِهَْلإ َرَداِبَتَو .ْمِهُم ٌثِداَحَو .مِلُم ٌبْطَح :اَنلُكَو .ُبعُرلا ُهُتْكْسَي اَلَو ."'”ُبلَقلا
 ىَّتف ٍةَقْفرلا ٍناَعْرْس 10١١

 ("”!ْبَرَكَلا ٍدْقَع ىلإ َوْلَدلا المي ْثَرَعلا ٍتِئَب يِف ِةَدَلِجلا ٌرَضْخَأ

 .لالظتسالل راجشألا كلت ىلإ مهتأجلأف رحلا ةدش :ةرجاهلا )١(

 يف مان اذإ لجرلا راغ لاقي .مانن يأ :روغنو .ضرألا نم نئمطملاو روغلا ىلإ يتأن يأ :روغن (0)

 .ةرجاهلا كلت يف هيف ماننل ضرألا نم نئمطملا يتأنل انلزن يأ .راهنلا طسو

 .لابحلا :سارمألا (*)

 .ليخلا ليهص الإ انعزفأ ام يأ (4)
 ذجي .هققحتيل اًئيش امهب ىمر :هينيعب حمطو .ناترفش امهنأك امهددحو امهعفر :هينذأ فهرأ (5)

 عطقي يأ هتاقاط لبحلا ىوقو .لاصئتساب عطق ذجي ذجو .ىلوألا لاحلا دعب ىرخأ لاح هذه

 مث .ناسنإلل ةفشلا لثم ريعبلل هلصأ رفشم عمج :رفاشملاو .طبرلا نم صلختيل لبحلا تاقاط

 .ةلفحجلا نم ىلفسلاو ايلعلا ماسقألا رابتعاب هعمج امنإو ريعبلا ريغل ام ىلع قلطي دق
 .هقشي يأ :هدخيو .اههجو هب ديري :ضرألا دخ (7)

 .هتورف يف مهيلإ جرخ توملا وه دسألا نأ ليخت هنأكف هسفن توملا توملا ةورف سبلي امنإ (0)

 رشاكلاو .دلجلا :باهإلاو .اًئيرع دسألا اهذختي بصقلا نم ةمجألا يهو ةباغ عمج :باغلا (4)

 .سارتفالل ؤيهتلاو بضغلا ةدش نم كلذ نوكي دقو اهنع فشاكلا :هباينأ نع

 ةدشو ةوقلاب باجعإلا لئالد نم تعلم دق اًئيع هل نأ يأ بجعلا :فلصلاو .نيع يأ :فرطب (9)

 ربكتلا ىنعم ةنابإ ىف لمعتست ىتلا تارابعلا نم اًربك وأ اًفنأ هفنأ ىشحو ربكلا فنألاو .سأبلا

 ١ ش ميلا روعس وهب امك وشلل يق: نوظين حالا "نأ

 ةأرجلا نم وهف عبسلا امأ .عزفلا دنع هردص هبلق قرافي نابجلا نأك بلقلا هقرافي ال ردص عبسلل(١1)

 .فوخلاو بعرلا هردص نكسي الو هبلقب بهذي ءيش هعزفي ال ثيحب
 .تاحيصألا :ةقفرلاو .ميرس عمت ؛ناغرسلا (11)
 اهتلالدل اهب نورختفي برعلاب صاخلا نوللا ىه :ةرمسلاو .نوللا.رمسأ هب داري :ةدلجلا رضخأ (١؟)

 -بركلا دقع ىلإ ولدلا المي هلوقو .برعلا تيب يف لاق كلذلو ةيبرعلا يف بسنلا ةحارص ىلع



 ةّبدَسألا ٌة ةماّقملا م

 نورا ةتئاك "يفلان ةنكروو ك1 ل و .ٌُرْذَق ُهَقاَس ِبْلَقِ

 ايو. 11 ناك نق نإ ةعررطم دسألا زراختو :ةيفو هد طقس تح فندق

 .ُهَضرأ َدَحأَق .©ِوُيَدَي ُبعُرلا َلَقَعَو .ِهْيَلِإ َراَصَق “اهاَعَد ام لْثِمِب .ُهاَحَأ ُنْيَحلا

 ."هَمَد ُتْنَقَح ىَّنَح .ُهَمَف ُتْلَغَشَو يتَماَمَعِب ُهُنْيَمَر يَنِكلَو .ُهَرْدَص ُتِيَللا َلشَوَتْفاَو

 .ِهِفْوَج يف ِةَأْجَوْلِل ُدَسألاو .ِهِفْوَح ْنِم ىَنَقلا َكَلَه ىّبَع "كل ًاَجَوَف ىَنَفلا َماَقَو

 قيِفّرلا ىلإ اَنْدُعَو ."تّلفأ اَم اتْكَرَتو .َتَبَت اَم اَهْنِم اَنْْلَتَف ٍلْيَحلا رثأ يِف اَنْضَمَنَو
 (ة)رعد» 0

 .  هرهجنل

 اهب ىقتسي يتلا ولدلاو .هبلغو هلجس بسحلاو بسنلا يف اًدحأ لجاس اذإ نمل برضي لثم -
 دقعي ةعطقلا هذه يفو ولدلا مف يف نيتضرتعملا نيتبشخلا يف طبرت لبح ةعطق بركلاو ةفورعم

 نايمست ناتبشخلا ناتاهو دقعملا ةئاثرو نفعلا نم هيقتل تعضو ةعطقلا كلتو ريبكلا لبحلا

 يأ امهنيب عطاقتلا ةطقن يف بركلا دقعو بيلصلا لكش ىلع ناعضوتو نيتوقرعلاو نيتاقرعلاب
 .غارف هنم ىقبي ال ىتح ولدلا ألمي

 هتينم اهيف نوكتل دسألا ةلواصم ىلإ ردقلا هقاس بلق ىتفلل يأ ىتفلا تافص نم خلا بلقب )١(

 ءاضقلا بسح ىلع داجيإلا وهو اهكيرحتب ردقلا ىنعمب عجسلا قفاوتل لادلا نيكستب ردقلاو

 .رهوج هلك هنأك هتدوجل فيسلا اذهف .فيسلا رهوج نوكسف حتفب رثألاو .يلزألا

 هتدهاع تناك ضرألا نأكف اهل تبثي ملو هنم تنكمتو ىتفلا تكلم دقو .هتدش :دسألا ةروس (؟)

 .همفو هديب ضرألا ىقلي اًبكنم طقسف هتقلزأ نأب هتناخ مث همدق هل لمحت نأ ىلع

 .هعم اوناك نيذلا نايتفلا بلطو هعرصم وهو ىتفلا طوقس عضوم دسألا كرت يأ (*)

 نم لوألا اعد ام لثمب ةوعدلا تناكو هيلإ رخآ ىتف توملا بلط يأ توملا حتفلاب نيحلا (:4)
 . مادقإلاو ةراسجلا

 نع تزجعو هؤاضعأ تيرطضا ناسنإلا بعر اذإو .هتوعدل اًيبلم توملا ىلإ وأ دسألا ىلإ راص (5)

 .اهطبرو اهلقع امنأك برضلا نع هيدي بعرلا عنم ىتفلا لاح كلذ نأكو لمعلا

 دارأو هل شارف هنأك هردص ىلع دسألا فقوو ضرألا ىلع حرطنا هنأ يأ خالل ذخأ يف ريمضلا (7)

 باشلا مد نقحو اهب همف لغتشاو اهيف ضعف هتمامعب خيشلا ىمرف هشهنيل هباينأب هيلإ يوهي نأ
 . حورطملا

 يأ كلهي داكو هفوخ ةدش نم فلت ىتح هفوج يف ةرفشلا لمعي ىتفلا لازي الو اهقش :هنطب أجو (0)
 نىنفلا :نلإ هلع دان ثإ ايلف انت وب فوج ىف هعباضأ ىتلا ةأجولل لحفلاب دسألا كلهو  ؛ثرح

 كله ناك ولو طقف هوزهج اًدحاو اًقيفر الإ ركذي مل دعب اميف هنأل كالهلا براق ىنعم ىلع
 .نيزهجم نيقيفر اناكل لعفلاب

 هيلإ لصت ال ثيحب تلفأ ناك امو .هترفن انلزأو هانفلأت فقوو ىلوألا 0 200

 .هبلط يف تقولا عيضن ذز ال ىتح هانكرت انيديأ

 5000 ا مزلي ام هل ءىّيهنل (9)



 لف ةّيدَسألا ٌةَماَّقملا

 ("”عَرجَم ِةَعاَس يأ ْنِكلَو اَنْعَرَج اَِقِيِفَر َقْوُف َبْرّتلا اًنْوَنَح اَمَلَف
 دفتو .: ذازهلا توهم اذإ ىف انْزيَو ""اهفرا انطيقو .قالغلا ىلإ اًنَدُعَو

 ِنَْلِتاَقلا اَنْفِحَو .“”عوُجُولا اَلَو َباَهَّذلا ِكِلْمَت مَّلَو ."ةداَمّنلا ُهُكِرْذُي َداَك وأ ُداَّرلا

 لو انعلت امَلَو 0 رع ُهَدْمَص اَنْدَمَصَف ٌسراَف اَنَل َّنَع .“*”َعوُجلاَو الخلا
 08 0 هدم ا نان 4ف] مة وف 7

 ل كل ات ل ا د ل م ا ل
 ضراَعلا قْرَب قْرْبَي ُهِجَو َوُه 27 ُتْرْظَنَو 5 يبات ْمّرَحَتَو .يباكر َلبَمف . ةَعاَمَجلا
 ْدَق ٌبِراَشَو .ٌرضخأ ٍدَق ضِراَعَو '''”لهسُن هيف ُنْئَعلا َقْرَن اَم ىَنَم ُماَوَقَو .ٍللَهَتْملا لاس 2 ا كل ل ا هس ,)٠١١( 2 يد حت ا نعال ٠ ا ع

 ةعاس نع ماهفتسالاو .عزجلا :عزجملاو .دحللا قش يف هعضو دعب هقوف هانببص :بارتلا انوثح )١(

 نوكت نأ حصيو .اهنع نولءاستي مهنأو مهل ةفورعم ريغ اهنأك ىتح اهرمأ يف ليوهت مهعزج

 .انعزج لثمل اًفرظ نوكت نأ حصيو .بارتلا وثح ةعاس يأ فوذحم اهربخو أدتبم «يأ»

 وأ ضرألا طبهو .اهيف ءاملا دوجو لقي ىتلا ةزافملا يه وأ رفقلا وأ ةعساولا ءارحصلا :ةالفلا (؟)

 ْ - .اهيف انلغلغتو اهانلخد يأ اهلخد دلبلا
 .ءاملا نم اهغارف نع ةيانك اهرومضو .دلج نم ءاملا ءاعو يأ ةيوارلا يهو ةدازم عمج دازملا ()

 .ءيش هنم ىقبي الو ءانفلاو دافنلا هكردي داك دقف هلك بهذ نكي مل نإو ينف يأ دفنو

 .اوعجر اذإ اًضيأ مهبيصي اوبهذ اذإ ةقشملا نم مهبيصي امف مهب اًطيحم رفقلا راصو ةالفلا اوطسوت (5)

 .عوجلا لتقي امك دتشا اذإ لتقي وهو شطعلا أمظلا (5)

 .هنم اندهج ام ىلع اننيعي هلعلف هتهج اندصقف سراف انل ادب يأ رهظ انل نعو هدصق اًدمص هدمص (7)

 .تافدارتملا ىف ةعسلا نايب ىوس اهركذ ىف ةدئاف الف هذه ىنعمب ةيناثلا ةرقفلاو

 .رحلا هسرف يأ فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم سرفلا ىلإ رح ةفاضإو .انيلإ لصو يأ :انغلب (0)
 .قيتعلا سرفلا :رحلاو

 ىلع بارتلا هيديب ىقلي نأ ضرألا لبقم ةداعو يثالث ىقليو اهلبقي هنأ نع ةيانك ضرألا شقني )0(

 .دجاسلا ةئيه

 .مهنود نم مهنيب نم يندصق :يندمع كثف

 امل ريمضلا لعجت نأ حصيو .هيف ام نسحأ هنأل هركذ يذلا اذه هلعجو .لبقملا يأ وه اذإف(١٠)

 :للهتملاو .رطاملا باحسلا :ضراعلاو ...خلا هجو ينهجاوي يذلا اذإف :لاق هنأك هاقال

 :خلا قرت ام ىتم ماوقو :هلوقو قربلا هنأك هضايب ةواقن ةدشل عملي ههجو نأ يأ هقربب عماللا

 يقر نم عراضم قرتو .يناثلا اهلعف لهستو لوألا اهلعف قرتو ةيطرش ام ىتمو هجو ىلع فطع
 نم هماوق نأ يأ هيف لخدو لهسلا طلاخ اذإ لهسأ نم لهستو .هوحنو لبج يف دعص اذإ ىقري
 موجه نع ةيانك ةلمجلاف هاندأ يف رظنلل تطحنا هالعأ يف رظنلل نيعلا تقترا اذإ ثيحب نسحلا
 .هيناود ةيؤرب عتمتلل بذجني ىتح هيلاعأ ىلإ عفتري رصبلا داكي الف هل هلومشو هماوقل نسحلا

 عراضملا نم نيءاتلا ىدحإ فذحب ديدي نتي ليصورا فاقلا ديدشتو ءارلا حتفب قرت أرقيو

 .ىلوألا ةءارقلا ىنعم ىنعملاو لهستتو ىقرتت لصألاو



 ةّيدَسألا ٌةَماَقملا 4

 اَم اَتْلُقَم .")ْيِكَلَم ْيِزَو .يِكْرُت ْراَجْنَو .""اَناَيَر ٌبيِضََو .نآَلَم ُدِعاَسَو ."'َرط
 نام ثقيف 0 ين لتنال هه ةلولملا ضْعَب ُدْبَع اَنأ :َلاَقَف 7

 اَنأ :َلاَق ّمُث .ِهِلاَقَم ا لا يل يِهْجَو

 0000 . ُهظاَحْلَأ اَئَلُمْمَتَف د ُةَعاَمَجلا يِيئاَئَهَر 00 ِشْيَعَو

 ا : َلاَقَف . "”ةظاَفلأ

 ٌةَرِجاَهلا ٍتَرَهَص ْذَقَو ُهاَنْعَلَبَو '''َراَشأ ُتِْيَح ىلإ َهَنِعَألا اَئْيَوَْلَق .َءاَملا َكِلاَُه نم

 .اًديدج علط اًرورطو اًّرط مالغلا براش رط )١(

 نع كلذب ربع محللاب يأ نآلمو .ناسنإلا نم عارذلا وهو فكلاو قفرملا نيب ام دعاسلا )١(

 ةوقو ةايحلا ءام انه ءاملاو ءاملاب عبشملا نايرلاو .ندبلا دومع انه بيضقلاو .لدتعملا نمسلا

 . بابشلا

 يكلمو .هتيلحو هسابل يف ناسنإلا ةئيه :يزلاو . سنجلا يكرت هنأ يأ لصألا نونلا رسكب راجنلا ()

 . كولملا قارغأ الإ هب ايزتي ال يأ كلملا ىلإ ةبسن

 وعدملا نم بجعتلا جرخم هنوجرخي بألا دقفب ءاعد كل ابأ الو .هل ضرع امع ماهفتسا كلام (؛)

 نم مهب مه ةرابعلا ريدقتو .هعقوت فيك هيف كركف ليجتو لعف نم هيلع مزعت ام مهلا نم دارأ (5)
 نم ةروص هسفنب مئاقلا مهلاف .كنم عقيس ام ةروص وه امنإ كسفن يف هيلع ممصت امو يلتق

 .لتقلا سفن ال لتقلا نم مهلا نوكي نأ حص اذهل لعفلاب اهلاثم يرجي لتقلا

 ال ءاملا بلط يف ناشطعلا نم نوكي ام مايهلا لصأو هجوتي نيأ يردي ال بهذ ههجو ىلع ماه )ن3(

 .اهدصقي هتهجو فرعي
 يأ اًفايضم اًميرك هبحاص ناك اذإ اًمساو يأ اًبحر ءانفلا دوكي امنإو رادلا ةحاس رسكلاب ءانفلا (0)

 نع امهب نونكي هنيلك شيعلا ةيوطرو .ةدش الو اًميض هراوج يف ىشخت ال ميرك ىلإ تأجل كنأ
 .يفخ ريغ ةيانكلا قيرطو هتموعنو هدغرو هتلوهس

 هداشر نع لقعلا نتفو ملكتملا ديري ام ىلإ بلقلاب ذخأ اًحيصف ظفللاو اًميحر توصلا ناك اذإ (4)

 .هظفلب مهنتفي ناك ثيحب ظافلألا ةقاشر نم نان ىتفلا اذهف .هدارم نع هعدخو

 نم ةيحلا ىثنألا ةلزنمب ةيراجلا نويعلا تاذ ضرألا اولعج مهنأك اهب ءام ال يتلا ءاروعلا ةالفلا (9)
 اهءام تدقف اذإ ةالفلل ليق ءاروع رصاوبلا نم اهنيع تدقف نمل لاب امكو .ةرصابلا تاوذ

 .اًضيأ ءاروع

 هبو اهدئاق وأ اهبكار هكسمي يذلا ةبادلل ماجللا ريس وهو نيعلا رسكب نانع عمج ةنعألا(١9)

 يتلا ةهجلا ىلإ ريسملا ليوحت نع ةيانك ةنعألا يلو .ريسلا هوجو نم ديري ثيح ىلإ اهفرصي

 .اهيلإ راشأ
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 ”ضلا اديه يف :ةرليفتالا لاقت "70 يملا ودسلا تتكرر" نارتألا

 ار هييرل نقل قفا كقاوؤ كب انلكنا تقلا تاهل ده ىلعا ل" "نيشان

 اَنكَكَش اَمَف .©*ونَدَب ىَلَع ُمِيَت ةلالِهب الإ اَنَع َرْثَتْسا امه .©؟”هَتَقَطْرُف ىَحَنَو .ُهَتَفَطْنِم

 جوُرُسلا ىلإ َدَمَعَو ."“ِناَوْضِر نِم َبَرَهَو َناَتجلا َقَراَمَف .َناَدْلِولا َمَصاَخ ُهْنَأ

 .هيف ُرئاَصَلا ٍتراَح دقو .اَهْشَرَف ةثكمألا ىَلإَو ."ااَهْشَحُك ساّرثألا ىلإو اَهَطح
 يف َكَئَسْحَأَو .ةَمدِجلا يِف َكَفطْلأ اَم ىَتْف اَي :ُتْلُمَف .ِهْيَلع ُراَصِْبَألا ِتَمَمَوَو

 ةمختلا ىلع للا ةكش تيكف:ةئثناز نْمِل' وطَو  ةتفراخ ْنْمِل ليَوْلاَف *'ةلمجلا

 يِف يِنْسُْحَو .ٍةَمْدِحلا يف يِتْمِح ْمُكُبِجْعُنَأ ُرَثْكَأ يْئِم ُهَئْوَرَتَس اَم :َلاَمَف ؟كِب
 يب اوُداَدْرَتِل .اًمَرط يِقذج نِم كا . "ةَقْفّرلا يف يقوفماَر 1 يكل للا

 اوغلب يأ اهتباذأ يأ :نادبألا ترهصو .ظيقلا نمز ىف راهنلا فصتنم وأ رحلا ةدش :ةرجاهلا )١(

 . حلا هش نم :ههلاذبأ' .تباذ نأ كعب هيلع مهلد يذلا: ناكملا
 ولعي امنإو دارجلا نم برض وهو لادلا حتف عم وأ لادلاو ميجلا مضب بدنج عمج :بدانجلا (؟)

 تيوق رحلا دتشا املكف رحلا اهثعبيو دربلا اهكلهي يتلا تاناويحلا نم هنأل رحلا ةدش يف ناديعلا

 .اهراشتنا رثكو اهتكرح

 . عساولا :بحرلاو راهنلا طسو يف مان يأ ةلوليق ليقي لاق نم نوليقت ()
 هترك هلصأو دحاو قاط وذ ءابق وهو قطرقلا ثنؤم ةقطرقلاو .ضيرعلا مازحلا :ةقطنملا (4)

 .برعف ةيسرافلاب
 اذإ ثيدحلا من نم هندب ىلع منت :هلوقو .عردلاو بوثلا تحت سبلي راعش نيغلا رسكب :ةلالغلا (5)

 .هنع ثدحتو هفصت اهنأك هندب نول نع فشكت ةلالغلا نأ دارملاو سانلا نيب هعاشأ

 .ةنجلا يف ةنجلا لهأ مدخ :نادلولاو .قئافلا نسحلا ةجردل ليثمت :خلا انككش امف هلوق (1)

 هل رظانلا فرعي مل ادب ام هندب نسح نم ادب امل مالغلا اذه نأ يأ نانجلا نزاخ وه ناوضرو

 هوبلغف مهنم هءاقفر مصاخف ةنجلا ناملغ نم ناك هنأ كشي ملف ايندلا لهأ نم هنسح يف اًهيبش

 ةرضحب لصتيل ايندلا ىلإ لزنو هنم تلفأف هكاسمإ ىلع ةنجلا نزاخ ناوضر عطتسي ملو رفف

 .ةياورلا بحاص ماشه نب ىسيع خيشلا

 يلع يقلتو اًشيشح كل يقلأ يأ ينثورتو كشحأ لثملا هنمو شيشحلا اهل ىقلأ :سارفألا شح (0)

 .اًنور

 .اهنسح نم بجعي اهمامتب كتلمجف كفاصوأو كلاوحأ ةماع يف كنسحأ ام يأ (6)

 وهو ةعنمو سأب ةدش كلذ ىلإ مضنا ول فيكف متبجعف اًعيدب اًنسحو ةفيفخ ةمدخ ينم متيأر )9(

 انأو ينومتيأر ول يأ هتقفر نع عافدلا يف هسأب ةوق رهظت امنإ قيفرلا نأل ةقفرلا يف هلوق ىنعم

 .لاتقلاو برحلا ةعقو ديري ةعقولا يف ةياور يفو .دشأ مكبجع ناكل يقافر يمحأ
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 يف ُهاَمَرَق اًمْهَس َقّوَكَو ُهَرَتْوَأَف اًئِدَحَأ سْوَف ىلإ َدَمَعَف .ٍتاَم :اَنلُقَف .2'ااَقْعَش

 ىلإ َدَمَع ّمُ .رَْخآ اَعْوَن نكرم لا ار ساعتلا

 ُهَرَيَط َرَحآَو .ِهِرْذَص يف ُهَتَبْنأ مُهَسِب اًنَدَحَأ ىَمَرَو "”هاَلَعَف يِسرْف ىلإ اَهَدْحَأَف يتئاتِك

 00 هللاَو .”غحكل اي ثكشا :لاَ يلا
 ووَسو ساق

 0 ل لا 5هقيرب ؛ ةلشفأل زا .ِهِقيِفَر َّدَي ْمُكْنِم
 9 2 د واه د نر # 2 مال

 دي شن د يف لا اِجَر نحنو ْتِكاَر َوُهَر ٌةَديِعَب اَنْيَحِلْسْأَو .ةطوطخُم
 2ع 0 8 الا ع عل شو ف اه هاا 9
 ّدشَف .'*دِقلا اَنْذَحَأ .ّدجلا اَنْيَأَر َنيِحَو .””َروُدٌصلاَو َنوطُبلا اهب ُقّشْمَيَو .َروُهظلا

 .يبرح نم ةياور يفو .برحلا ةلآ لامعتساو ماهسلا يمر يف هتعارب انه قذحلا نم دارأ )00(

 .برحلا ةدش فغشلاو

 عضوم وهو ءافلا مضب اًقوف هل لعج مهسلا قوف لصأو .رتولا هيف عضو :سوقلا رتوأ (؟)
 يمريل رتولا يف هقوف عضو يأ مهسلا قافأ ىنعم يف هلامعتسا جرد هنكل هيف رتولا رارقتسا

 هامر رخآ مهسب لوألا مهسلا عبتأ يأ رخآب هعبتأو .ىلعأ ىلإ وجلا يف ءامسلا يف هامرو .هب

 اميف الإ ةامرلا ةوق هيلإ لصت ال يمرلا يف قذح اذهو .ءاوهلا يف وهو لوألا يناثلا مهسلا قشف

 .ردني

 .هبكر :سرفلا العو ماهسلا ءاعو :ةنانكلا (1)

 تيثأف هئاقفر نم اًذحاو هب ىمرو ماشه نب ىسيع ةنانك نم اًمهس ذخأ سرفلا رهظ الع امدعب (:5)

 يف قذحلا نم اًضيأ اذهو .هرهظ نم هريطف رخآ مهسب هامر مث .قيفرلا كلذ ردص يف مهسلا

 ةوقب هدم ءاش نإو ردصلا يف هب تبثي ام مهسلا ىطعأ ءاش نإ هدي يف هتوق نازيم نأك يمرلا

 .هنم ريطي ىتح رهظلا ىلإ ردصلا نم هذفنت

 اًدحاو لتق هنأل اذه كلعف ىلع كالهلا كل بلطأ يأ كالهلاو رشلاب ءاعد ةملك ليو لثم حيو (5)

 نمو ميئللا :عكللاو .عنصت ام :هلوقب هلعفل ركنملا بجعتملا ماهفتسا مهفتسا مث .مهئاقفر نم

 .انه هدصق زئاج لكلاو .قمحألاو ليلذلل كلذك لاقيو هيف ريخ ال

 ةدش يف هعاقيإ نع ةيانك وهو هقيرط سفنلا ىلع عطقف هقلح يف هفقوأ يأ هب هقرشأ :هقيرب هصغأ (7)
 هب غاستسي قيرلاو .اًميض جرفلا هب ام ريصتو اهبعصأ ًالوانت ءايشألا لهسأ لعجت اهنم ذفنم ال

 ةصغلا هب تناك اذإف هب رعشي الو قلحلا ىف بهذيل هنإ ىتح اًداردزا تالئاسلا لهسأ وهو هريغ

 اولعفي مل نإ وأ هقيفر دي مهنم لك طبري نأ مهيلع مالغلا متح دقو .اهليزي ام اهدعب سيلف
 .رطخلا دشأ وهو توملا رطخ مهيلع رطخلا نوكيف ماهسلاب مهنذفنيل

 .سرافلا فالخ وهو لجار عمج :ةلاجرلا (0)

 الف هتلباق اذإ رودصلاو نوطبلا اهب قزمي يأ :قشميو هتيلو اذإ روهظلا اهب يمري يأ :اهب قشري (6)

 .انرودصب هانيقال وأ انرهظأ هانيلو نإ هنم رفم
 .ىرسألا هب قثوي غوبدم ريغ دلج نم ريس وهو دقلا اوذخأ لزاهب سيلو داج هنأ اوأر امل (4)
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 . كباَمِإب جرحا :ُلاَقَف . يِدَي د ْنَم ُدِجأ ل را ل معَ ُفْعَ

 .ِرْحآلا َدْعَب اّنِم َدِحاَولا ْعَمْضَي َلَعَجَو ِهِسَرَف ْنَع َلَرَن ّمُث ُتْجَرَخُف .2"كباَيِب نع
 .َكَل ّمأ ال اَمُهْعَلَخا :َلاَقَف "'ِناَديِدَج ِناَفح ّيَلَعَو لإ َراَصَو ُهَباَيِب ُعِرْنَيَو
 اَنَد ْمُث .ُهْعْلَح ّيَلَع :َلاَقَف .ُهْعْرَن يِنْئِكْمُي سيَلَف اَبْطَر ُهْنْسِبَل فخ اًذه :ُتْلُقَق
 ِهِلْعُش يِف َرُمَو ٌفُحلا يِف يعم َناَك نيكس ىَلِإ يِدَي ُتْدَدَمَو ٌفُحلا َعِنَيِل ّيَلإ

 . ةَرَجَح ُهَمَقْلاَو .ُهَرْعَف مف ىَلَع َداَر ام ."اهنَْم نِم ُهُتَْبَأَو .ِهِيَطَب يِف ُهُنَبْنأَ

 ذكَو قيفرلا اَتكردأَو )يللا َبْلَس ائْعْدَوَتَو مهيدي ُتلََحَت يباَحضأ ىلإ ْتْمْكَ
 ٍلاَيَل َدْعَب ٌصْمِج اَنْدَرَوَو ٍقيرطلا ىلإ اَنْرِصَو .'"هِسْئَرِل َراَصَو .ِهِسْفَنِب َداَج
 نبا ِسْأَر ىَلَع َماَق ْدَق اَلْجَر انْنأَر اَهِقوُس نِم ٍةَضْرُف ىلإ اَْيهَتْلا اّمَلَف .سْمَح

 .اهايإ هبلس ديري بايثلا نع كدلجب جرخا يأ )١(
 ىلإ اهرتسي دلج نم لجرلا يف سبلي ام وهو فخ ةينثت :نافخلاو .هيلجر ىلع يأ نافخ هيلع (؟)

 ْ . مثلا يلع نسيلي مقا بعكلا قزف ام
 مالغلا لغتشا املف ةذفانو ةحراج لك دقفيف مالغلا اهبلسي اليك فخلا يف نيكسلا رتس ناك هنأك (؟)

 وهو هرهظ نم هرهظأ يأ هنابأ ىتح ةديدش ةوقب هنطب يف هتبثأف نيكسلا ذخأ نيفخلا دحأ عزنب

 تابنلا هبشي هتيقب بيغتو رهظلا يف هفرط روهظ يف هنأك «هتبثأ» :ةياور يفو .هنتم نم دارملا
 ْ 1 .اًنابنإ هتبنأ هنأكف هروهظ لوأل

 عرسأ مث ملألا ةدش نم حايصلاب همف حتف نم ديزأ ةنعطلا رثأ هب يقالي ءيشب تأي مل يأ (5)

 هرادقمف اًرجح همف مقلأ يأ :هرجح همقلأ ىنعم وهو هتوص عطقناف سفنلا دومخ هيلإ

 يف ضع هنأ لمتحيو .انلق امع ةيانك رجحلا هماقلإف سفن هعم دعصي ال ىتح هاشحف

 :ةياور يفو .ةقيقح اًئيش مقتلا دق نوكيف اهردم نم همف ىشحف ةحيصلا دعب ضرألا

 لعاف نم ثداحلا وه هنإف هرغف ىنعأ لعفلا ردصم ةقيقحلا ىف ةدايزلا قلعتمو هرجح هتمقلأف

 اتفقت فدصملا  ةزابع :لعم ىلإ نولذعي مهنكل همق رغف ىلع داز' امق ريبغتلا ةقيرطو' دأز

 .اعسوتو
 لكو امهحالسو امهبايث امهبلسو مالغلا هلتق يذلا مهقيفر رخآلاو يكرتلا مالغلا امهدحأ ناليتقلا (5)

 اًدرفم ليتقلا :ةخسن يفو .هنم هظح ذخأ انم دحاو لك هانمساقت هانعزوتو .امهنم هبلس حصي ام

 اًباس مهقيفر كرت ام اولعجي نأ ةءورملا نم سيل هنإف برقأ باوصلا ىلإ يهو مالغلا هنم دارملاو

 انكردأو :هلوق مث .هلهأ ىلإ هولصوي ىتح كرت ام اوظفحي نأ مهيلع بجاولا نم لب هنوعزوتي
 .كلذ ديؤي .حخلا قيفرلا

 يأ هسمرل راصف هاتفد كلذ دعبو يأ :هسمرل راصو :هلوقو .تامو اهملسأ :هسفنب داج (1)

 .هربق
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 ف كم ردم ودروس » 300
 :لوقُي َوهَو . ةيصعو باّرجب .َهينبَو

 عع

 ةَمِراَكَم يباّرج يِف اشحن ْنَمللَمِجَر
 2( - طاَقَو : :تق 24 ا 08 ٠ 2 هلأ - َر

 ك0 ا 3 كَما 7 : 4 25 92 1

 هب ُتْعِمس يذلا يردئكشإلا ٌوُه َلُجَولا اذه ّْنِإ ٌتْلُقَف .: ماش نب ىَسيِع لاق
 يموت هع

 .ْمَمْرِد :َلاَقَف ."'*”َكَمكُح ْمكتخا :ُتْلْقَو . هل! تفلَذَف وه وه اذ ُهْنَع ٌتَلَأَسَو
 6ع

 : ٌتلَقَف

 يتتلا يكلهتل ءاذناك“ علمتني نحف خبجخإو كَل

 ليِئااَمي ٍمَتلاو كباسج ب يه ا كلو كتاف بنكاك

 ىلإ ُتْيَهَتْلا ىَّنَح ةَسْمَح يف ٍةَعَبْرَأ يف ِةَّنالَث يف ِنْيَنْنا يِف ْمَهْرِد :هل ٌتلَقَو

 نم ةيلاخ هيف جرف ضعب الإ عيبلا عضومو تيناوحلا لصتم ناك قوسلا نأك ةجرفلا :ةضرفلا
 سأر ىلع ماق دقو بارج هعمو ةنبا ريغصت ةينبو نبا عم الجر اودجو اهنم ةجرف يفف كلذ

 .اصعلا ريغصت ةيصعلاو .ةروكذملا تايبألاب امهل يدجتسي نيدلولا

 .ةينبلا مسا ةمطافو نبالا مسا

 .هوحن اًمدقتم عرسأ :هيلإ فلد

 ةحابإلا يف ةعسلا هذه عم بلطي ملف يدل ذفنم وهف كمكح هيف مكحاف يلام يف كتمكح دق يأ

 .اًمهرد الإ

 اذه نم لصاحلا كل يطعأ هلثم يف مهرد كل :هل لاقف هعم حازملا دارأ هنأ مالكلا لمتحي

 ىلإ جاتحي هلوطل هنأك باسحلا اذه بسحاف ةايحلاب يندعسي اًدوجوم سفنلا ماد ام برضلا

 كش ال وهف ءاطعإلا لبق تمي مل نإ ديري وأ اًّيح ماد ام ةنس لك كلذب مزتلي هنأكو لمعلا

 نم هتسمتلا ام وهو كسمتلم كيطعأ يأ كلين ال هيلإ كباسح لصو ام سمتلا مث .هيطعم

 ماسقأ ىلإ انرظن نإف .دحاولا الإ سيل هسفن يف دحاولا برض نم جراخلا نأ عم برضلا لصاح

 مهردلا انضرف ول انإف ةدايزب برضلا ىتأل هلثم يف اًمهرد انبرضو قناودلاو تابحلا نم مهردلا
 مهاردلا نم يهو ةحمق ةئامتسو فالآ ةثالث جراخلا ناكل اهلثم يف اهانبرضو الثم ةحمق نيتس

 .اهيلإ تفتلي ةتكن اهيف سيلو هيلثم يف يأ هفعض
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 ُهَل ُتْرَمَأَف .اًميِغَر َنوُرْشِع َلاَق ؟َكَعَم ْمُك :ُتْلُق ّمُث ""'َنيِرْشِعلا

 .ِناَمْزحلا َعَم َةَليِج اَلَو .ٍنالُذَجلا عم َّرْضَن

 ةسمخ يف لصاحلاو ةعبرأ يف لصاحلاو ةثالث يف نينثالاو نينثا يف دحاولا ىلع كلذ انبسح اذإ )١(

 قيضت ام وهو 7 .417 24607 2008 2115 63540 26٠0٠ جراخلا ناك نيرشعلا ىلإ اذكهو

 نأ ىلع انبسح اذإو .اًضيأ اهلثم لودو اهيلإ يمتني ناك يتلا ةلودلاو ماشه نب ىسيع ةورث هنع

 جراخلا وه لصاحلا نوكيف نيرشعلا ىلإ ةثالثلا يف بورضم وهو نينثالا يف بورضم دحاولا

 ماشه نب ىسيع نأ لقعي مهارد ةرشعو مهرد اتئام وهو نيرشعلا ىلإ اهدعب امو نينثا عمج نم
 حتفلا وبأ خيشلا بسح امك اًميغر نيرشع جراخلا نوكي ال نيباسحلا الك ىلعو اهيطعيو اهكلمي

 اذهبو كلذ نم متح اميف ةليح الو هتخب ةسوحنو هنامرحو هنالذخ الإ اًفيغر نيرشعلاب هقطنأ امف
 فيكف الإو تخبلا ءوسو علاطلا دكن هتلاح نسح عم هب دصق امنإ حتفلا ابأ نأ ىسيع فرع

 .هيلع نالذخلا ليجست الول ددعلا نم هيلع هاقلأ ام باسح نع هلثم زجعي



 ُتْدَحَتَن ال عَمَتْجُم يف ''”َناَجْرُجِب ُنْحَن اِيَب :َلاَق ماّشِه ُنِب ىَسيِع يَِئَدَح

 اب ىَضُفَأَف ُيِراَزَقلا ِرْذَب نب ُةَمْضِع َوُهَو َةَياَوِرَو اَظْفِج بَرَعلا ُلُجَر ٍذَِمْوَي اَنَعَمَو
 ىّنَح اَراَقِتْحا ٍهِمهْضَح ْنَع ضَرْعَأ ْنَمَو اًمْلِج ٍهِهْضَخ ْنَع ضَرْعَأ ْنم ٍرْكِذ ىلإ ُماَلَكلا
 َلاَقَف .اَمُهَل ٍقَدْرَرَمْلاَو ٍريِرَج ٍراَقِتْخا ْنِم َناَك امو "”كيِعَبْلاَو ٌيِدْبَعلا َناَتلَّصلا اًنْرَكَذ

 يف ُريِسُأ اَنأ اَمَئْيَ يروق لع ةكلذغا لو يع ةةدفاطاهب ئننحأات :ٌةمْضِع

 «؟”ماّللا دج َقَرْزَأ ىلع بكار يل َّنَع .”اةَبيبَج اَدِئاَقَو ةَبيِجَ الِحَترُم ميِمَت داب
 :ُتْلُقَف .؛كِنَلَع ُماَلَّسلا» ب ُهَنْوَص َّعَفَر 0 اب ُحَبَّشلا ٌكَض اّذِإ ىَّنَح يِناَداَحَف

 . ةلقتسملا رتتلا دالب نم مزراوخ دالب ندم نم ةنيدم :ناجرج 000

 يمهف ثلاثو يبض رخآو اذه يدبعلا مهنم ءارعشلا نم ةلمجل مسا ماللا كيرحتب ناتلصلا (')

 ةلودلا ءارعش نم مهعيمج مهركذي نيذلا ءالؤهو ليعف لاثم نيعلا رسكو ءابلا حتفب ثيعبلاو
 .ريهاشم ةيومألا

 تبعت اذإ بكرت ام نيبو اهنيب حوارتل بكارملا نم هبحصتست ام ةبينجلاو .ةميرك يأ :ةبيجن ةقان (9)

 . ةبينج ىثنألاو بينج هنم ركذملاو .ىرخألا تبكر امهادحإ

 نم وهو :اولاق داوسو ضايب هنول يف ام وأ مدآلا لبإلا نم قروألاو .يل رهظ يأ :يل نع (4)

 همكارتم :ماغللا دعجو .هيف نم هفذقي لمجلا دبز :ماغللاو .المعو اًريس ال اًمحل لبإلا بيط

 .قروألا ةفص وهو

 :ةخسن يفو .رخآلا صخش امهدحأ صخش كصو امطالت ىتح الباقت امهنأك صخشلا :حبشلا (5)
 ةخسنلا هذه نم باوصلا ىلإ ىندأ يهو .خلا بكارلا نم تلقف مالسلاب هتوص اًعفار يب زاتجاف

 تكسي نأ كيلع لبقملل حصي الو .ملسيف زوجي ىتح مالسلا نع تكسي دق ةعرسب راملا نأل

 . ملسي مث هسفنب كمطلي ىتح



 3 ةيناليغلا ٌةَماَقملا

 ٍةَّيِحَتِب يِّيَحُملا ماّلكلا ُريِهَجلا ُبكاَرلا ِنَم .ُهُئاَكَرَبَو هللا ُهَمْحَرَو ُماَلَّسلا َكِئَلَعَو

 رويخلا للحم ريكا اًبَحْرَم :ُتْلُقَف .َةَبْفُع ْنِب 20ُناَلْيْع اَنأ :َلاَقَف ؟مالْسإلا

 كلف فنا قف. "ةييات غو ةكليداو تنشر لاقف . ُهُفِطْنَم ٍرِئاَّسلا .ُهُبَسَن

 اًنْرِسَو .ُقيِفَرلاَو ُبِحاَصلاَو .ُقيِدَّصلا َمغِن هللا ُكاّبَح :َلاَق . ٌيِراَرَملا ِردَب ُنِب يطع

 عافت 1 ات ووو دقق واو نت ذل ا ا اكل

 تاللال 3 واذغ نرقت ذك ثاخاتم رادع ةيلاك الا كادصش ل اقيف

 انِْلَصَو لقألا َديِهَز ةَمّرلا وُذ َناَكو ماَعّطلا َّنِم اَنْلْيَو انَلاَحِر اَنْطَْطَحَف .*”َنُهُحِواَنُت

 نأ ثذدَرأَو ةمألا 0 ٌعَجْطْضاَو . كيلا ُديِرُي لأ لِظ ىلإ اَنِم ٍدِجاَو ُلُك َلآَو ُدْعَب
 هرثمكا (/) "ب و

 ُتْرظَنَف .""'ضْمْغ اَمُهُكِلْمَي ال َياَئْيَعَو .ضزألا يِرْهَظ ْتِيَلَوَف هِعيِنَص َلْكِم َعئْضَأ

 ُهنأَك اَهَُلْكي مِن ٌلُجَر اَذِإَو ىَقْلُم "اَهُطيِبْعَو ْتيِجَض ذم اَمْرَك ٍةَقاَن ىَلِإ ٍديِعَب َرْيَغ

 .روهشملا رعاشلا ةمرلا وذ وه )١(

 بابسأ دحأ ماقملا ةعس نإف نطوتسملا ةلوهسو رقملا ةعسب هل ءاعد عستا يأ :كيداو بحر (؟)

 الو هئاسلج ةزعب هاعد كيدان زعو .هب نوسلاجلا هب دارملاو سلجملا يدانلاو .ةحارلاو ةداعسلا

 .زعلاب هل ءاعدلا نع ةيانك وهف اًريزع وه نوكي ىتح ءازعأ نونوكي

 لظلا يف ماننف لزنن الأ ينعي ليقن يأ :روغنو .رحلا ةدش يهو ةرجاهلا ىلإ انرص يأ :انرجه ()

 نم ديرت امو تنأ يأ كاذو تنأ .سمشلا انتباذأ يأ انترهص دقف .رحلا ةروس رسكنت ىتح

 ممتن يتلا عم ماقم تماق انهله واولا نإف مسا نع فرح هيف يفكي امم بيكرتلا اذهو ةلوليقلا

 .هيف ضراعت ال هل نراقم يأ ديرت ام عم تنأ :ليق هنأكف ربخلاب ةلمجلا

 راكبألا ىراذعلاو .مدقت امك رظنملا نسح ةرضخلا مئاد هرمثو هقرو معطلا رم رجش :ءالألا (:)

 وهو اهرعش فشكت نأ كلذ نمو لاجرلل اهتنيز ترهظأ اذإ ةأرملا تجربت نم تاجربتملاو

 ةضغلا نانفألا يلدتو ناصغألا قاستال هيبشتلاو رعشلا نم بئاوذلا :رئادغلاو .اهتنيز لمجأ

 ْ .اهلادسناو

 قرولا قيقد عفرأو مخضأ هنأ ريغ ءافرطلا ةليصف نم رجش وهو لثألا ةدحاو ةلثأ عمج :تالثألا (5)

 .ءالألا تارجش لباقت يأ :نهحوانتو .لظلا نيخت

 عجر يأ :دحاو لك لآو .اولكأ امدعب رهظلا ةالص اودأ يأ انيلص :هلوقو .هليلق :لكألا ديهز (1)

 فصن يف مونلا :ةلئاقلاو .لامو :ةياور يفو .هيف مانيل ةرجش لظ ىلإ ةالصلا دعب انم دحاو لك

 .راهنلا

 .نافجألا قابطنا :ضمغلاو .امهنافجأ قبطيف مونلا امهيلع طلستي ال ()

 يحض وأ سمشلا هتباصأ اذإ اًحَض يحضي ىحض نم : : تيحضو .مانسلا ةميظع يأ :ءاموك (8)

 -ةقان يأ ىقلم اهطيبغو دعب اميف هلوقل رهظألا وه يناثلا اذهو رتس دعب فشكنا اذإ ء ءاحض ىحضي



 ةيناليعلا ٌةَماَقملا 1

 مولا 5 او 3 1 ال اَعَع َلاَوُسلاَو اَنأ اَمَو اَمُهْنَع ٌتيهلف 7س وأ فيِسع

 10 7 اق كَ 5 رق 9 قدْملا كِلذِل هتاَجاَهُم ماّيأ 5 كلذ َناَكَو َهَبَتْنا ْ 9

 :لوقُي

 معا تسال هوطلا" قرت دما هينا لبا

 "ثباَق ُهَلاَم ٌدَقْوَمْسُمَو ٍلاَذَقلا ٌجيِجَش الإ َقْبَي ْمْلَف
 (م) د اع وايد زو ل ع تا زا سب 4 700 7 ل

 1 اط سراذ لفتحمو هيَبِناَج نم مدن صوخحو

 صوصخم بكرم :طيبغلاو .ضرألا ىلع ىقلم وهو اهطيبغ نع تفشكنا دق مانسلا ةميظع

 وأ يتاخبلا فكأ هبشي بكرم وه وأ جدوهلا هيلع دشي لحرلا وه :اولاقو لبإلا بكارل ذختي
 .ريعبلا مانس ردق ىلع ناك ام فاكإلا نم :بتقلاو .ةدحاو هؤانحأو هبتق لحر

 لج يف رخآلا ناكم لك لمعتسيو دبعلا :فيسألاو .ريجألا :فيسعلاو .اهظفحي يأ اهألكي )١(
 . هيناعم

 نم ءيش يف تسل يأ لاؤسلاو انأ امو :هلوقو .امهنع تضرعو امهتكرت يأ تيضرك تيهل ()
 لت أ راكنإلا ليبس ىلع لاؤسلاو هعمجي امع ماهفتسا هلصأو ينينعي ال امع لاؤسلا
 .دوجو ةعماج ينينعي ال امع لاؤسلاو

 .ًاليلق يأ :اًرارغ مانو هركذ مدقتملا ةبقع نب ناليغ ةمرلا وذ ()

 .رجح نب ةرم ينب نم ةيتآلا تايبألا يف ركذي يذلا :هوجهم (:)

 يف بلغ مث ملألا نم حيصيو لجرلا اهعفريف لجرلا رقعت نأ يمد عملا 000 )0(
 املطم حايصلا

 ةيم راثآ نم للطلا اذه له هلولا ةدش نم ردي مل هنأكف رايد راثآ نم اًصخاش 3 :ًاللط ىأر (1)
 حيرلا :فصاعلاو .همزال يأ :هب ظلأو .لحمضملا يفاعلا :سرادلاو .هنع مهفتساف هتبوبحم
 امب هتطغو هتنفد ىتح حيرلا هتمزال يأ .هنفدو هاطغ اذإ ءيشلا سمر نم سمارلاو .ةديدشلا

 .ةبرتألا نم بلجت
 نع افقلا سأر فنتكا ام لاذقلاو .روسكم جوجشم يأ لوعفم ىنعمب جش نم ليعف :جيجش (0)

 طبرت تناك يذلا دتولا انه هب دصقو سأرلا روسكم لاذقلا جيجش نم دارملاف .لامشلاو نيميلا
 نم سوؤرلا ةرسكملا داتوألا تيقب ناكسلا نم ناكملا ولخ دعبف باودلا هيلإ ديقت وأ بانطألا هب
 ىلع دقوتسملاو .لاذقلا جيجش ىلع فوطعم دقوتسمو :هلوقو .اهنولمعتسي اوناك مايأ قدلا
 هيفنب ىنك ةلعش رانلا نم ذخأ اذإ سبق نم :سباقلاو .رانلا لاعتشا ناكم لوعفملا مسا ةغيص

 .ةرورضلاب سباق اهنم نكي مل ران هيف نكي مل اذإ هنأل هيف رانلا دوجو مدع نع
 نم مدعل مدهت يأ هيبناج نم ملثت مهنم الخ املف هنم برشت يحلا لهأ لبإ تناك :ضوحلا (6)

 . ىدتنم يأ ءافلا حتفب وهف عامتجالا يأ لافتحالا ناكم :لفتحملا .حالصإلاو ةظفاحملاب هدهعتي
 .هرثأ بهذو ىحمنا يأ ءيشلا سمط نم :سماط .هانعمب رثاد :ةخسن يفو فاع سراد



 ةينالبقلا ٌةَماَقملا
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 رِهسَتْسُم ةّيَمب يناك
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 07 يو 1
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 راخ اَهَل اًهْيَلَع ٌبيق سباع ييدر اهتئنج اذإ

 (!كِلاَجلا َرباَعلا اهب ىّنَغُي 1 نسفلا ا يتاكن

 3 535 ك0 2

 ًءاَجهلا هولا اَّل ُمْوَقلا ُمُه

 00 سجاّملا ُهّؤَاَد هب ؛ ظلأ

 تقال و ال 16 يا مج
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 ” وان ئتغولا نك هيللو. رتكاز ةلغنلا يف شل انف 2و 3 م 1 ا مي 02 05 ل للا دا دعا

 دقو اهددع يتلا راثآلا كلت عومجم وه يذلا للطلا ىلإ ريمضلاو هب قلعتم يملع يأ :هب يدهع

 هونكاس يأ فاكلا نيكستب هنكس هب نأك لاح يف ناكملا اذه ملعأ ينأ ديري .لفتحملا ىلإ عجري

 مهنم يهو هنكس ىلع فوطعم ةيمو .هل عمج مسا وه وأ بحصو بحاصك نكاس عمج وهف
 ةيم وهو فيلألا ةزمهلا رسكب سنإلاو .هبلق اهبح فغش امل هدنع مهنيب نم اهزايتمال اهصصخ

 .اًضيأ يه وهو شحوتسملا دض كيلإ هبلق نكسي ام سنآلاو .رخآ ظفلب اهركذ ررك
 دنع ةردهلا مدعي سنألا رقت نأ حضرة يخي هلا لرناك ةروخلا ءالخلا نينالاو كيلألاب
 مهو نوسنآلا هيف ناكو ةشحولا تعفتراو سنألا هيف ناك هونكاس هيف ناك اذإ عضوملاو ةشحولا

 . ضعب ىلإ مهضعب نكسي نَم
 كلذك هيلإ لصي ال هرفنم يأ هرفنتسم نأ امكف لازغلل رفئتسملا ةبسنك اهيلإ هتبسن يأ ةيم عم هنأك

 ترفنتسا اذإو حبصلا سطاعلاو .هاري ثيحب رهظ :هل ىمارتو .اهيلإ لصي ال ةيم عم رعاشلا

 ءوضو هيف عزفلا مظعت ليللا ةشحو نم هبرق نأل نوكي ام دشأ هروفن ناك حبصلا لوأ يف ًالازغ

 .برهملا ليبس هيري حبصلا

 اهءاقل ديري اهءاج املك هنأ كلذو اا اولا رعبا وجم انك ايم ير ملا دا

 نم اهل ظفاحو سراح اهل نيقشاعلا ضرعت ةفيخ اهيلع بيقر وهو اًرويغ اًسباع اهلهأ نم دجي

 .مهرورش

 هيتأتس هنأ يأ اهب هوجهي يتلا ةديصقلا ديري ةيورملا :ةروثأملاو .هوجهم وه اذه سيقلا ؤرما

 لب طقف رافسألا يف نورئاسلا اهب ىنغتي ال ةينغأ ريصتو سانلا اهيوري ىتح رهتشت ةديصق

 لاقتنا تيبلا اذهو .هقيرط يف راملا يأ رباعلل اهب ينغي سلاجلاف اًضيأ مهنكاسم يف نومئاقلاو

 .صلختلا نسح هيف عاري مل اًباضتقا ءاجهلا ىلإ راثآلاو لالطألا ركذ نم

 يذ ءاجه ىلع هجيهي ام هئاد نم دارأو أربي ال يذلا :ءاودألا نم سجانلاو .همزل : :هب ظلأ

 .ةعيبطلا ثبخو مؤللا وأ دقحلا وأ دسحلا نم

 راجحأ مهنأل ءاجهلا نم نوملأي ال وجهملا اذه موق نإ لوقي سيقلا ءىرما موقل ةعامجلا ريمض

 .مهيبأ مساب مهل زمل رجحلا ركذو نوملأي ال امك ملأي الف مهنم دحاو وجهملاو

 .برحلا :ىغولا

 داري دقو

 ةمرلا

 م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم



 ةينالبغلا ُةَماَقملا

 "ٌُسِعاَذلا ّمدألا ٌسَعَداَمَك ماَلَمْلا ضاّيج يف ٌهَلَطْرَمُم

 ("'ُسِعاّنلا ٌقِرْطُملا ْمُهُفْرَطَف  ٍِتاَمرُكَمْلِل ُساَّنلا َعَمظ اَذِإ

 كِناع ُمُهاَماَيأ لكف ْمُمَراَهَْضِإ ُمِراَكألا فاَعَن

 ةَمْيَمُولا وُذأ :ٌلوُقَيَو ِهْيَنْيَع ُحَسْمَي َلَعَجَو ُمِئاّنلا َكِلذ َهّبَتَت َتِئَبلا اذه ّعَلَب اَمَلَف

 :لاقت ؟اذه ْنَم ناَلَبَغ اي :ثتلُقف *”راَسااَلَو ٍفقنُم رْبغ رغشب َموُنلا يِيْعَنْمَي

 :َلاَقَف ِةّمُولا وُذ َيِمَحَو . ُقّدْرَرَفلا

000 

00 

 فرفإ

0 

 كل

00 

 (ه) د سد اه 8 جي وم ىف م م5 7 ةكهكيرإ + 5 قل“ .” هك
 سجاَر مِهَتِبْنَم ٍقَسَي ملف ن ولذزالا ع شاجخجم امأاَو

 00 ماعاق كا 7 قر وفا ١ لوح لقاح ون هلا ري هد دع

 الئاس مالملا لعج هنأكو هب هتخطل يأ هوحنو نيطلاب اًنالف تلطرم لوقت ةخطلم يأ :ةلطرمم

 كلذ تبثو راذقألا كلتب اهيف اوخطلف اهيف موقلا ءالؤه سمغ دقو ضايح يف نزخي رذقلا نم

 اًنطو هئطو :هسعدو .غوبدملا دلجلا وهو ميدأ عمج مدألا يف غابدلا تبثي امك مهضارعأ يف

 ليوأتل ةلطرمم فصو ثنأو غابدلا برشتي ىتح سعدي هغبد دنع دلجلاب عنصي اذكهو اًديدش

 . ةليبقلا

 .مهرصب :مهقرطو .لاعفلا نساحأو تامركملا ىلإ مهراصبأب اومر :سانلا حمط

 اًضمغم نيمومذملا رصب ناك هلعف ىلإ يدهتل ليمجلل راصبألا تدتما اذإ . سكنملا قرطملاو

 . اهنع
 رهصأ ردصم :راهصألاو . سانلا يلاعأ ديري مركأ عمج : مراكألا .رذقتستو هركت يأ :فاعت

 مهامايأ لك دجت اذهل مهنم اوجوزتي نأ ماركلا ىبأي ءالؤهف مهتانب نم جوزت اذإ مهيفو مهيلإ

 يف سانلا ةهاركل جاوزأ الب مهتانب عيمج يأ مهءاسن مهامايأ لدب ةخسن يفو سناع ةرم

 . مهترهاصم

 نسحو ةياور دالبلا يف ريسي هتدوجل يذلا رئاسلاو .هب جوع ال يذلا بذهملا موقملا :فقثملا

 . ةرهش
 نأ مهيلع ءاعد مهتبنم قسي ملف :هلوقو .مراد نب عشاجم نم هنأل قدزرفلا موق :عشاجم

 توص ديدشلا باحسلا :سجارلاو .نوبدجيف مهتابن عضاوم يأ مهتبانمب رطملا لزني ال

 .هذعر

 ةقيقح مهلقعيس يف نيسلا نم ديري الو يشملا نع عنمتو فقتل ةقانلا هب لقعت ام :لاقعلا

 مهمزليس ماركلا يعاسم نع عانتمالا نم مهيف فرع ام نأ ىلع ةلالدلل اهب ىتأ هنكلو لابقتسالا

 يف ام هبشو هدعبو لوقلا لبق اًمئاد ماركلا يعاسم نع نوسوبحم هدنع مهف نمزلا نم يتآلا يف

 .لاقعلاب ماركلا بلاطم نع دعقت يتلا ةسخلا نم مهعابط



 ه١ ةيناليغلا ُةَماَقملا

 ُقدْزَرَفلا َداَر اَم ِهلاَوَف .ءابهْلاب ُهَتَليبَكَو اًذه ُمُعَيَو ''ةُدوُكيَف ُقَرْشَي ْنآلا ُتْلُقَ
 نقدا ل17 قا ناتي قولا عرقلة 13: كل تاخت 03 يلع

 ىَّنَخ اًراَسكلا ِهيِف ىَرأَل يِنِإَو ُهَعَم ُتْرِسَو ِةّمُولا وُذ َراَسَو اَنْيَش ْعَمْسَي ْمَل ْنَأَك ِهِمْوَن

 . اَنكَرَتْفا

 ةمرلا اذ لمشيف جيهي يأ :روثيو .ظيغلا ةدش نع هب ىنك هقيري صغو يجش اذإ قرش نم قرشي )١(

 .وجهلاب هموقو
 لاقمب يأ يعدملا :لحتنملاو .هل تضرعت يأ ءوسب نالفل تضرع لوقت ضرعتت يأ :ضرعت (0)

 .كل سيل قورسم



 ةيناجيبرذآلا ةَماّقملا

 :ةئئلش لامي تفوت ©" ليأ نيفاعي نتفلا نيقطت امل *: ماش نب 'سييع لاق
 ْمَل َكِلاَسَم يِبَرَه يف ُتكْلَسَو ."'ٌلْيَخلا يب ْتَرَسَو .ُلِيَللا يِنَرْفَحَف .ُهْتْبَصأ زنك وأ ا سدا و مخ سشوعلما (؟)ه مة رن را و رمال هم هيد » د كوع م 1

 ُتْرَواَجَتَو ٍبْعُرلا ضْرأ تيوس, يح رولا وللا تدقعا لو كسلا هنت
 مل 2
0 

000 

00 

 ةرفإ

 كتوم زكر ناجسر دا: تفلبو نو 0و5 تدجررءومألا يمنح ىلإ "تكضصر

 نأكو هنم ضرألا يلي ام بوثلا ليذو .طسولا هب دشي ضيرع مازح يهو ةقطنملا هسبلأ :هقطن
 هطسو اهب دشي ةقطنم دئازلا يأ لضافلا ليذلا كلذ نم داع ىتح هليذ ضافو غبس بوث ىنغلا

 مث اهيلع ىتأو اهرسأب تاجاحلا لمش ىتح داز دق ىنغلا نأ ديري ندبلل اًعباس بوثلا ءاقب عم

 ىلإ ةجاحلا مدعل نئازخلا هنود لفقتو دقعلا هيلع دقعت ثيح ىلإ اًعيمج اهدادس دعب اهنع ردص
 . هلامعتسا

 زنكلا ةباصإ وأ لاملا بلسب هومهتا امل هفلخ نم هعفدي امنأك هثحو هكرح اًرفح هزفحي هزفح

 ناكو برهلل أيهتف هنم لاملا عازتناو هترداصمل هيلع صبقلا ةدارإ مهنم سحأ هيلع ىنغلا روهظل

 انأو تكش ثيح رس هل لوقي هنأكف هيبلاط نيعأ نع هرتسي هنأل كلذ ىلع هل ًالماح ليللا
 يب تراس يأ :ليخلا يب ترسو .نمألا ناكم ىلإ صلخت ىتح كنع مهنيعأ بجحب ليفكلا

 . اليل
 ريطلا ءادتها مدعو هلبق كلاس اهكلسي مل كلاسم يأ ريسلا اهدهميو اهللذي مل يأ :اهضري مل

 ىلع ليلد رعولاو لهسلا يف هيلع نالوجلا رسيتل كلاسملا ىلإ ناويحلا ىدهأ ريطلا نأ عم اهيلإ

 .اهئافخ ةدش

 زواجتو .هلاومأ باهتناو هترداصمب اومه نيذلا ةملظلا كئلوأ ضرأ هضرأو .فوخلا :بعرلا

 .نيملاظلا كلامم موخت زواج يأ .هيلإ يهتني ام :هدحو .هرهظ فلخ هكرت :هزواجو هدح

 هظفحي امل كلملا ىمح لاقي ءيش نم هيمحت ام :ىمحلاو .هيلإ لصوو ىهتنا :هيلإ راص
 ىوس هيف ىعري ال ىعرم يأ ىمح برعلا كولم ضعبل ناكو .هريغ يديأ نم هعنميو كلملا
 -ليثمت هدرب تدجو :هلوقو .هيف راق نمألا نأل نمألا ىلإ ىمحلا ةفاضإو .كلملا كلذ لام



 هع ةيناجيبرذألا ُةَماَقملا

 : اًهُتَْلَب اّمَلَو ."””لجارَمْلا اَهْتَلَكَأَو . ُلِجاَوَولا

 (ا"اَرْهَض اًهِباَنْمَقَأ ىَّتَحاَنَل ْتَباَطَع ٌةَتالَئ َماَقُمْلا نأ ىَلَع اََرَن

 ٍدَق اَضَعَو اَهَدَضَتعا ِدَق ٍةَوْكْرب ُلُجَر َعَّلَط ْذِإ اًهِقاَوْسَأ ضْعَب يف اّمَْي اَنأ انيق

 نانو 11 مقرا نا" ييكازطلا ول لول الون اروتوأ" ا زوتلا
 ُهَريِدَمَو حابضملا َقِلاَحَو اًهَُديِبْمَو ماعلا َيِيَحُمَو ا ءاَيْشألا َءىدْبُم اَي ّمُهَّللا

 َعَقَت نأ ِءاَمَّسلا ٌكِسْمُمَو ."*اَنِيلِإ ٌةَعِباَس ِءالآلا َلِصوُمَو .""ةَريِئُمَو حاّبضإلا َقِلاَفَو

 ضرزألاَو اًمُقَس ِءاَمَّسلاَو .اًجاَرِس سْمّشلا َلِعاَجَو 'ااَجاَوْرَأ مَسّنلا ةىِراَبَو .اَنْيَلَع

 َلِسْرْمَو .اَلاَقِب ٍباَحّسلا َءىِشْنُمَو .2'"ااَشاَعَم ٍراَهنلاَو اَنَكَس ِلِيَللا َلِعاَجَو .اًشاَرِ

 دنع هبلق دربي نمآلاو عزفلا نم هريمض بهتلي امنأك فئاخلا نإف نانئمطالاو ةحارلا نم دجو امل 0

 .نانئمطالا

 :لحاورلاو .اهنم يلامشلا برغلا يف ناريإ ةكلمم نم مسق رسكف حتفف نوكسف حتفب ناجيبرذأ )١(

 عمج :لحارملاو .يشملا ةرثك نم اهفافخأ تحسنا :تيفحو .اذه هريس يف اهاطتما يتلا قونلا

 .موي وحن يف رفاسملا اهعطقي يتلا ةفاسملا يهو ةلحرم

 نم اهيف امب ةيحانلا هل تباطف بعتلا نم اهيف حيرتسي مايأ ةثالث اهب ميقي نأ ىلع ناجيبرذأب لزن (0)

 .مايأ ةرشعب هموي ناكف اًرهش اهب ماقأ ىتح ةحارلا يعاود

 يف بنعلا اهب رصعي يتلا ةثالثلا راجحألا يهو رصاوعلا تحت عضوت ةريغص ةعقر :ةوكرلا ()

 .هفوقو يف اهيلع أكتا :اصعلا دمتعاو .هدضع يف اهعضو :اهدضتعاو .مهرصاعم

 .هب اههبشل ندلا ىلإ اهوبسن ةاضقلا اهسبلب صتخي ناك ةوسنلق يه نيديدشتف حتفب ةيند كن

 اهسبل يأ ةوسنلقلا سلقت :لاقي ةوسنلق اهنأ ىلع اهسبل يأ :اهسلقتو
 .ناسليطلا ةئيه ىلع اهسبل اهسلطتو .رزآملا هنم ذختت ظيلغ ةيدنسلا بايثلا نم برض :ةطوفلا (5)
 .حاص ىنعمب هتريقع عفر نأ مدقت (1)

 :حابصإلا قلافو .رجفلا لوأ :حابصإلاو .هترئاد يف هكرحم يأ :هريدمو . سمشلا :حابصملا (0)

 هنأ وأ حابصإلاب حابصإلا شبغ قلاف هلصأو فذح ىلع نوكيف هيلإ يهتنت يتلا هتملظ قلاف يأ

 ىنعم ىلع رجفلا عدصناو حبصلا دومع قشنا :اولاق دقو هرافسإو راهنلا ضايب نع حابصإلا قلاف
 .هتوض رشان يأ :هرينمو .راهنلا رفسأو ءوضلا رشتنا

 .اننادبأ يفاضلا عساولا بوثلا لمشي امك انل ةلماش يأ :ةغباسو .معنلا :ءالآلا (8)

 .ىثنأو اًركذ يأ :اًجاوزأو .ةيحلا سفنلا يهو ةمسن عمج :مسنلاو .قلاخلا :ءىرابلا (9)

 اهعاونأب ةكرحلا نع فكنو هيف نكسنل ليللا لعج ىلاعت هللاو .هيف نكست ام اًكرحم نكسلا(١٠)

 شاعم راهنلاو .مالظلا ء الاجل دنع دنلإ طل نازك مجتستو لمعلا بعت نم انؤاضعأ حيرتستل

 .هبسكو شيعلا نمز هنأل



 ةيناجيبرذألا ٌةَماَقملا ه4

 ةالّصلا َكْلَأسأ ."”ءوُحشلا تت اَمَو .موُجُنلا َقْوَق اَم َمِلاَعَو .2"”الاكت َقِعاَوُصلا

 اان نول ههوقلا ىلع جدفجلا نازحي نيوهاطلا ار هدفا + لفرق وك: لاف
 ُهْتَعَلَطَأَو .ةَرطفلا ُهْنَرَطَف نَم ْيَدَي ىلَع يل َلْهَسُت نأَو ."اَهْلِظ وُدْغَأ ٍةَرْسْعلا ىَلَعَو
 اذه يِوْطَن ُةَلِجاَر .ِنيِبُملا ىَحلا ِنَع َمْعَي ْمْلَو .ِنيِتَمْلا ِنيّدلاب ٌدِعَسَو اناا

 اًذه نأ 0 تيجان 0 7 , ىنبع َلاَق 0 يال اًداَزَو 0

 أَم ل ٍبْعّشلا اًذه 1 ىََتْناَو .«©وُريع 0 هذه َعَلَب مشفلا ابا انأ اي
 ملا عر

 : لوقُي

 ا” لة تاو ملا ةلاويحش احا

 اة رحت و داهفاحا#ترزدنشادتا

 لسري يذلا وهو راحبلاو ءاوهلا يف رارسألا نم عضو امب ءاملا نم ةليقث بحسلا هللا ءىشني )١(

 .اًياقعو هل الاكن ءاشي نم اهب بيصيف قربلا تاحدق نم تاقرحملا يهو قعاوصلا

 .ىلفسلا ضرألا تاياهن تحت ام يأ دودحلا يهو مضلاو حتفلاب مخت عمج :موختلا (؟)

 :اهلبحو .اهلبح ىنثي ىتح اهيلع هنيعي نأ لأسيف هب تدرشف هتلمح ةثيبح ةباد ةبرغلا لعج هنأك ()

 ةزسعلا لاقو ..اينم ضلك هبلإ هي قيدأ' ةظولا ةةيحات ىلإ .هفطتع ىلإ هانث اذإف اهمزيو هب اهدوتج اف
 هيبشتلا نوكي دقو .اهلظ توفي ىتح اهيلع هنيعي نأ هللا لأسف ليلظ ريغ لظ هل اًمتاق اًناخد

 .ةرسعلا قارف هللا لأسي وهف هقراف يأ هلظ ادعو .لظ هل اًقلطم صخشب

 هل لهسي نأ هللا لأسي .هتلبجو هتأشنأ يأ هترطفو .هلوبقل بيرقلا دادعتسالا وأ نيدلا :ةرطفلا (4)

 نيدلا عابط نع نوكي امنإ ريخلا نأل هعبط موقو نيدلا هعنص صخش دي ىلع اًدازو ةلحار

 دلوت يأ همجن كلفلا علطي امك هتعلطأو .ناردألا نم صولخلاو ءاقنلا :ةرهطلاو .اًبلاغ حيحصلا

 . ةيقن ةرهاط لوصأ نم

 اًدازو اًءزج هنم ىوط هنأكف ةفاسم هنم عطق املك ًالبح قيرطلا ليختو .لهست لوعفم :ةلحار (0)

 يفكيو ينيفكي يأ ينعسي يف لوعفملا ريمض ىلع فوطعم :قيفرلاو .ةلحار ىلع فوطعم

 . يقيفر

 .سفنلا ثيدح ىمسي اياضقلا نم هلايخ يف صخشلا هددري امو اهتثدح :يسفن تيجان (1)

 .ضرألا هذه كتليح تغلب له يأ ماهفتسالا ىلع ةلمجلاو ةليحلا :ديكلا (0)
 نم :باوجلاو .ةغلابملا ةدايزل هيف ءاتلاو رادو فاط ىنعمب لاج نم ةغلابم فصو :لاوجلا (6)

 عطقي يذلا وهف .ضرألا طيحم نم رصبلا هيلإ يهتني ام :قفألاو .اهعطق يأ ضرألا باج

 .هفاوطت ىف اهدعابت ىلع ةطيسبلا دودح

 -اهنوريديف اهب نوبعليو اًطيخ نايبصلا اهيف لعجت ةبوقتم اصع وهو فورذخلا ثنؤم :ةفورذخلا (4)



 هه ةيناحيب رذألا ُةَماَقملا

5 1١ 
 . 2 تا ردا لا 2 اا وك

 فصو يف سيقلا ؤرما لاق امك ودعلا ةعرس يف ليخلا هب نوهبشي دقو ةمات ةعرسب مهسوؤر قوف

 :ريرد هسرف

 لصوم طخب هيفك عباتت هرمأ ديلولا فورذخك
 اًضيأ ةغلابملل ةرامعلا نم فصو :قرطلا ةرامعو .نبللا ةقانلا ردت امك ودعلا ردي يذلا :ريردلاو

 ولخت الف قرطلا رمعي وهو هتفورذخ ىبصلا ريدي امك ناكم ىلإ ناكم نم هريدي نامزلا نأ يأ

 . ةلم

 . مهؤاطعتساو سانلا لاؤس :ةيدكلاو .باوصلا ىلإ ءادتهالاو داشرلاب هل وعديو همول نع هاهني

 قازرتسالا ةذل نم اهيف امل اهلهأ ملي ملو اهيلع صرح اهقاذ نإ هنإف ةيدكلا ةذل قوذب هرمأي مث

 .بعت الي



 اَمَو ُثَّدَحَتَن ال عَّمْجَم يِف '”َناَجْرُجِب ُنْحَن اَنْيَب :َلاَق ماَّشِه ُنِب ىَسيِع اَنَنَّدَح َ ع

 نوما ريصقلا الو ةدككتلا ليوطلا# قل نشك انلع فقول

 .مالشإلا ةّيِحَنَو .ماَلَّسلاب ّماَلَكلا َحَتَتفاَف ."*ٍراَمطَأ يف ٌراَغِص ُهوُلْنَي ''”ِنوُدنُعْلا تك
 َنِم ةيِردنكسإلا لهأ نم ٌؤُرْما ينإ موق اَي :لاَقف . '”اليِرَج ُهاَنِبلْوُأَو .اليِمَج اَناَلَوَق ا هلع را دول نع و تما )ا فس عارة طممم وت حتما

 مد همم ذ هامور لل عو م) م هد هيمن ص. 5 مع 1
 تّيصقتَو .قافالا تّبَج 5 0 يب تبحرو ميلس ىئثمد . "”ةّيوَمَألا ٍروغتلا

 .اويخ قيناخ نم ةلقتسملا كرتلا دالب ندم نم :ناجرج )١(

 .اننيب بيرغ ال ةصاخلا انتعامج نم وه نم الإ دحأ انيف سيل يأ (؟)

 ريصقلل ليق اذهل .هنع درف اًذح بلطي ناك ومنلا نأكو هدر يف ةغلابم هددر عواطم نم :ددرتملا (©)

 . ليوطلل ددمتملا ةلباقم يف ددرتم اًدِج

 .اهفيثك :اهثكو .ةيحللا :نونثعلا (5)

 رافصلاو .عزفلا :عورلاو .خلا رامطأ يف رافص عور هولعي :ةخسن يفو .رمط عمج ةيلاب بايث (0)

 نم فوخلا ههجو ولعي يأ .عوجلا دنع اهضعتف عولضلاب قصتلت نطبلا يف اهنومعزي ةيح مضلاب
 هفصو دعب هل رخآ فصو ؛رامطأ يف» نوكيو عوجلا نع ةيانك هفوج غارفل هضعت نأ ةيحلا كلت

 هب انعتص :ًاليزج هانيلوأو .هيلإ انبولق هجو يأ هب انايح اميف هظفل نم اًسح اًرمأ انب لبقتسا انالو (1)
 .هب بيحرتلاو هتيحت در يف ناسحإلاب اًميظع يأ ًاليزج اًفورعم

 دارأو بسنلا ذوذش نم وهو حتفلاب ةيومألا لاقيو نبأ ضب لإ ةيسورمولا مضب ةيومألا (0)
 .ةروهشملا رصم ةيردنكسإ ال سلدنألا روغث ىف ةئيدم ةيردنكسإلاب

 ماقم يلعب امل اهيلإ ةيسدلاو فرعلا لقابق: نم ةليبق“ميلض :ءدجسو هعقرو .هبسدنو ةيسح :هامثا (4)
 ناك نإف ناليع نب سيق يف ناعمتجت ميلس مع ينب نم ةريبك ةليبق كلذك :سبعو .بستنملا

 تيبر :ىوريو .عيفر بسن يف هنأ هدارمو هب بحرت لب سبع هركنت مل ميلس يف بسنلا تباث



 ها/ ةيناَجْرجلا ٌةَماَقملا

 كيف ا يق قرا !نيوظاطل 0 ع ا

 نَم ِهَللاَو اَنُك ْدَقَلَف .؟"”يِراَمْطْأَو يِلَمَس ْنِم ُهَنْوَرَت اَم ْمُكَدْنِع يب ّنَيِرْرُي الف ."'”ُتْنُك

 ."”حاوُرلا َدْنِع يِفَْْو .حاَبَصلا ىَدَل يِغْرُت "رو ْمَت لهل

 ”لغِفلاو ُكْوَقلا اَهْباَتنَي ُةَيِدْنأَو ْمُهُمهوُجُو ُناَسِح ٌتاَماَقَم ائيِفَو
 (9) + اكضا  اقا مكم ا < 00 ب 5 ى 0
 لْذَبلاَو ةَحاَمَسلا َنيِلَقْملا َدْنِعَو مهيِرَتْعَي نَم قرر ُمهيرْثكم ىلع

 )١( اًرايست هاصقأ ىلع ىتأ يأ :قارعلا ىصقتو .اهيف هريسب اهعطق :قافآلا باج .

 نم قيتاسرلاو ردملا لهأ مهيف لخدي دقو لحرلا نم ةيشاملا ىلع ماوقلاو ةاعرلا لزانم :ودبلا (؟)

 ةعانصلا لهأ نم نييندملا نكاسم :رضحلاو .مهيديأب اهيف لمعلاو ضرألا ةئارح ىلع نيمئاقلا

 . يلقعلا لمعلاو ريكفتلا لبس نم قازترالاو ةراجتلاو

 ةريزجلا فارطأب امهلئابق لزانم امهارادو .ةيبرعلا بوعشلا نم نيميظع نيبعش اوبأ رضمو ةعيبر ('”)

 . ةيتارفلا ةريزجلاب نيبيصنو راجنس يف ةفورعم تناك ةعيبر رايدو .نيرهنلا نيب اميفو
 ةزايدلا نمل زن اههح ناك في هيسلا[ز زن ناك ىألذلا رهو نارهلا نم ع 44
 بوثلا كيرحتلاب لمسلاو .يسابل نم رهظي ام مكدنع يردق نصقني الف يأ هنم عضو :هب ىرزأ (5)

 . عقرملا بوثلا انه ديري رمط عمج :رامطألاو .قلخلا
 .مهسفنأ نأش نع الضف مهريغ نأش نم اوحلصي نأ مهنكمي ثيحب ةنكملا نم اوناك مهنأ يأ (7)

 يف امهالك مرو مثو هب مامتهالاو هنأش حالصإ لهأ يأ «همرو همث لهأ نحن» مهمالك يف ءاجو

 . حالصإلا ىنعم

 لبإلا: ةيغارلاو .هريغ ىلإ اهب نسحأو ةيغارلا ىطعأ اذإ لجرلا ىغرأ نم نوكي دق يغرن (0)
 ءاسم منغلا يهو ةيغاثلا يطعن يأ يغثن هلثمو .اًحابص لبإلا يطعن يأ ءاغر اهتوصو

 .ءاشلا هانحنم اًقراط رم نمو لبإلا ةبهب هماركإ ىف اندز اندنع تاب نمف ءاغث منغلا توصو

 خللا ىلإ :اسوضبا ءاوعلا "ولع فاشلاو ءاعزلا "ىلع ليلا لدعت 3 :ىقناز> طرأ نم "نوكي كو

 لجعيف عئاجلا ىلع قيض ليللا يفو اهنورحنيف روزجلا محل جضنل ةعس راهنلا يفو رحنلاو
 . منغلا حبذب هل

 اهيف نوموقي تاماقم مهل تناك هبسح يف مهيلإ عجريو مهب بصتعي ناك نمو هلاجر نأ ديري (6)
 رخافملا يف مهلجاسي نم ىلع مهتبلغل مههوجو يف نسحلا رهظيف ماوقألا نم مهريغ ةرخافمل
 نسحلاف الإو حمستلا نم برض ىلع تاماقملا ريمض ىلإ هوجولا ةفاضإو .ههجو رهزي بلاغلاو

 مهسلاجم نأ معزي .رواحتلل وأ رواشتلل موقلا عمتجم وهو ٍدان عمج :ةيدنألاو .اهيوذ هوجول

 يف لعفلا تابونو اوؤاش نم ىلع هب مكحلا نولصفي مهف لوقلا تابون اهيلإ يهتنت يأ اهباتنت
 .اهب اوماقف مهيلإ تدر ةمركم نع سانلا زجع اذإ مراكملا

 نولفكتم مهنم نورثكملاو .مهريغ نم ءاينغألا رخافم نم امهو لذبو ةحامس مهنم نيلقملا يف (9)

 ءادجتسا نع هانغب الإ هماركإ نم نوفتكي ال مهفورعم بلطل مهاشغي نم يأ مهيرتعم قزرب
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 مؤئلاب ُتْضَتْغاَف ."”نجِملا َرْهَظ مهِنَِب ْنِم يل َبْلَ ُمْوَن اي َرْهّدلا نإ مْ
 يِنعلَمَو . "””يِماَوَملا يب ىَداَهَتَتَو ."”يِماَرَملا َيِب ىَماَرَتَت .َرَفّسلا ٍةَماَقِإلاِبَو َرهّسلا

 ٍةَحْفَص نم ىَرعأَو ِةَحاَرلا َنِم ىّقنَأ يِسْمَأَو خبضأك .«”ةْعمُصلا َعْلَق ِنَمْزلا ُتِداَوَح
 , ”راَفَسألا ُةَباَك اَلِإ يِل اَم . "وءانإلا َرْفَص .ءائِفلا ٌعِراَف ٌتْحَبُص اللا

 قداتشوو ,.ندنلا) ىنقازو ا ,1*' قفل" ىنامآو رقنلا 'ينانغأ اروع طم ل
 00 هك

 ب تاي نانعا# ندع سارعو اة ةكاك
 تاستا لو ندعو _ اوفألاب فقتتت ةاشنلاو هلَبل

 اميف مهفرش نم موقلاو مهرئاس نود يأ مهنيب نم ردغلاب هل ركنت يأ :نجملا رهظ هل بلق )١(
 .امصو

 ىمرم نم لازي ال وهف رخآ هب ىمري ىمرم نأ يأ يمرلا ةلآ وهو هلوأ رسكب ىمرم عمج :يمارملا (؟)
 يمارملا لدب يماوملا :ةياور يفو .هبحاص اهنم لك يمري يأ هب ىمارتت يمارملاف ىمرم ىلإ
 .ةيامعلا عضوم :ةامعم عمج لهاجملا : يماعملاو .يماوملا لدب يماعملاو

 هيطعي يأ هب ىداهتت اهنأكف ىرخأ ةالف ىلإ همدقت ةالف لكو ةالفلا يهو ةاموم عمج :يماوملا (؟9)

 .رهاظ نيترقفلا يف ليثمتلا هجوو .ةيدهلا قيرط ىلع رخآلا ىلإ اهنم لك
 رثأ اهل ىقبي الف اهترجش نع ةغمصلا لصفت امك معنلا محتلم نع نمزلا ثداوح هتلصف (4)

 لوأل دلولا هجو يأ ديلولا ةحفصو .رعشلا نم ةيقن هنطاب يأ فكلا ةحار نإف رقفلا يف لثم (5)

 .رعشلا نم ديلولا هجوو ةحارلا نم ىرعأ قزرلا داوم نم وهف كلذك هتدالو
 مادعإلا نع ةيانك هغراف :ءانإلا رقصو .هعاونأب لاملا ةلوج نم هولخ :هغارفو .ةحاسلا :ءانفلا (5)

 .ةقافلا دشأ كلذ ناك اهيف عضوي امم تلخ اذإ ةينآلا نإف

 .دمكلاو نزحلا تائيه نم ههجو ىلع رافسألا هبلجت ام الإ لاملا نم هل سيل يأ (0)

 ةمزالم يأ سرفلل ةمكحلا ةلزنمب ريعبلا فنأ ىلع عضوت ةدلج :رافسلاو .ةمزالملا :ةرقاعملا (4)

 .هوحنو اهمامزي ةقانلا دوق

 يتلا ةبدجلا ضرألا يأ :رفقلا ةاتاممو .هتاكتف ةعفادم يف بصنلاو ءانعلا لامتحا :رقفلا ةاناعم ()

 صلختلل اهيرادي وهو هلايتغا ديرت اهنأك اهل ةارادم هنم لحمأ ىلإ لحام نم لقتني اهيف اًمئاد وه
 . اهنم

 .سأرلا تحت عضوي ام :داسولاو .سبايلا نيطلا :ردملا )٠١(

 زاوهألاو ماشلاو .ركب رايد نآلا ىمست يتلا يه دمآو .ةيئانتم دالب نيقرافايمو نيعلا سأرو دمآ(١١)

 . ةفلاختم راطقأ



 ه9 ةتناَجْرجلا ٌةَماَقملا

 َدَلَب يِنْئْلَحَأَو ''رَجَحلا داب ُتِْطَو ىَّبَح حّرطَم لك يب ٌحَرْطَت ىَوّنلا ِتلاَز اَمْف قم هك رقع ١١( عال رم 00 1 0 در ٍِ 0
 نفع ميوطعأل كلب تكل "قف انعلاا كلا تاركاو هاف زاتخا يولرمل ناسف

 : "”ةوُفَج ْمِهِدَهْزَأَو

 الا مقبلا ناقيقلا 1[ ماقخ ىلع نيش 34
 موك ممل ه ع ماكر د (ه)بم وس د ع يع ما ع

 هناك نبا َيِل به ةّينو يل ىَنَو نإف .' اًعَجْهَم يل دُهَمَو .اًعَجْصَم يل أطَوف

 اهنع نابع انهي :نالزأز<""نامكنا ع ني اادب لاله زأ :21نانتت فت

 لك هب حرطتو .هتحار راقمو هناطوأ نع دعبلا وأ رفسلا ىلع هل لماحلا همه ىونلا نم دارأ )١(

 يف ىونلا لثمي هنأك هب تئطو ىتح :هلوقو .ىوهم لك يف هفذقتو ىمرم لك يف هب يمرت حرطم

 يتلا لبجلا دالب ديري هلعلو .كيرحتلاب رجحلا دالب هب تساد ىتح اهل اًدعتقم لزي مل ةباد ةروص
 .اهطسو يف ناذمه دجوت

 موقلا ىلع يحلا قلطي دقو ءايحألا لهأ دارملا مهلزنمو موقلا ةلحم وهو يح عمج :ءايحألا (؟)
 . مهسفنأ

 .اهلهأ لك مهو اهوبحم وأ اهلهأ نم يتبحأ يأ :اهؤابحأو .اًئيش علطتسيل هقنع دم :بأرشا (7)

 سانلل مهرثكأ ةنفج مهمظعأو .هلضفل اًميظعت ءافتحالاب هيلع اولبقأو مهراصبأ هوعبتتسا مهنأ ديري
 .ةميظعلا ةعصقلا يهو ةنفجلا ةعسب كلذ نع ىنك اًردص نافيضلل مهبحرأو الام مهرزغأو اًماعطإ
 يأ «لوسرلاب ةوسأ هل» :ةوفج دعب ةخسن يفو .ةظلغلاو ةوفجلا نع مهدعبأ يأ ةوفج مهدهزأو

 ءاويإ اهنمو قالخألا مراكم ىلإ وعدي ليزنتلا نأل «ليزنتلا مكحم نم قئالعو» ءاخسلاو مركلا يف

 .ليزنلا ماركإو فيضلا

 هجو رتسي ام هب داري مث هجولا هب رتسي ام :عانقلاو .دقوت :بشتو .ضرألا نم عفترملا :عافيلا (5)

 ضرألا يلاعأ ىلع هنارين دقوت هدنع لزن يأ هيلإ لام يذلا ميركلا اذه نأ ديري .اًقلطم ءيش يأ

 وشعي نأ ةيشخ مهنارين اهيف سانلا رتسي يتلا ةقافلا تاقوأ يف ىرقلا سامتلال اهيلإ سانلا يدتهيل

 .مهماعط يف مهأزري نَم مهيلإ
 موهفملا يف نافلاختي عجهملاو عجضملاو .اًدحاو اًبهذم ىنعملا يف نابهذي :ديهمتلاو ةئطوتلا (5)

 ناكم وهف عجهملا امأ .مونلا مزلتسي ال وهو عاجطضالا ناكم لوألا .تاذلا يف ناقداصتي

 .هيف ماني الحم هل دعأ هنأ دارملاو .مونلا

 يف يناميلا فيسلاب دلولا هيبشتو يتمدخ يف عرسأو طشن يأ :بهو .ةرتف ةرتف :ةينو ىنو (5)

 .هليزن تاجاح ءاضقل هذافنو هئاضم

 مالظ هؤوض قش هيف ةمتق ال فاص وج يف ادب اذإ لالهلاو ربغملا يأ متقألا نامتقلا نم دارأ (0)

 هنأك :ةخسن يفو .ةجاحلا ردك نم سوفنلا هب ملظت ام هتمهب فشكي مالغلا اذه كلذكف ليللا

 نم ىراذعلا :راكبألاو .ىلعألا طرقلا حتفلاب فنشلاو .رامقأ ريغ يف ادب لاله وأ راكبأ فنش

 ادب اذإ لالهلاو .ديج ءيشب سيلو عضوملا نسحو عقوملا لامج يف هب هيبشتلاو .يراوجلا
 .سمأ هيلإ ةجاحلاو رهظأ هؤوض ناك رامقأ هعم نكي ملو هدحو



 ةيناَجْرَجلا ٌةَماَقملا -

 08-20 30 2 2ع ا / 00 1 5 0 20-7 00 2

 يِنَتَريط امف .راّئيد فلآ اَهُرْجَو .رادلا شزف اهلوأ .يِردَص اهب َعَسَتاَو . يردن

 .ٍدِراَّشلا َعوُلط َناَذَمَه نِم ُتْعَلَطَق .©0ثاقلا اَمَل ُمَيْدلاَو 0 فرع فلا لإ

 . ”7َكِلاَمَملا يِناَعَأَو .َكِلاَهَملا ُرِفَتْفأَو .“”َكِلاَسَمْلا يرْفأ .""دبآلا َراَفِن ُتْرْفَنَو

 ا لولو َياَوْم 01 ُتْفْلَخ يأ ىَلَع

 0 م حلا رادع نيقلم يف هك هيمي رك جلف 3

 و ءيصلا ا قم > 7 م 00 1 0 وهم "هد

 هللا مكَمِحَر اوًرظناف . جعلوا محو مايا مكِيلِإ يب ْتبَه دقَو

 : 'هقاَقلا ُهَْدَكَو ُةَجاَحلا ُهْنَدَه .ٍلوُرْهَم ضاَقْنألا َنِم ضف

 ٌرَبَعأ تعشأ وهف ٌتاَوَلَق هب َتَقْذاَقَت ضْرأ َتاَوَج رْفَس اخ

 ناك معنلاف معنلا كلتب رمغي نأ نم طحأ كلت هتلاح لثم يف هردق نأ يأ :اهنع هردق قاض )غ0

 .هردق بلطي امم عسوأ

 0 ل ا دل يس ا كا حلا يهو ةميد عمج : ميدلا ةهإ

 :تلاثناو .نملاو فلكتلا نم ه هولخل ةحامسلا لهأ ضيف هب هبشي ام لضفأ وهو ًاليوط

 . تبصنا

 ال يذلا شحولا :دبآلاو .رفن اذإ ريعبلا درش وحن نم هراشلاو .هنم جرخ :ناكملا نم علط ()

 ريغ ىلع ناذمه نم هجرخأف رطبلا هب شاطف هترطبأ ةمهنلا ةرازغ نأ ديري .ناسنإلا ىلإ سنأي

 .ةمعنلا دروم مزلل لقع ولو ةيور

 .اهتياهن ىلإ لصو ىتح اهعطق :كلاسملا ىرف (4)

 قارتخا يف ةقشملا ةاساقم :كلامملا ةاناعمو .اهعبتي وهو همؤت اهنأك اهيفتقأ يأ :كلاهملا رفتقأ (0)

 .اهيلاهأ نم ةنوعم ريغ ىلع اهيضارأ
 . لفطلا : لولغرلاو .هدالوأ مأ هتجوز نع ةيانك هتيب مأ يأ هاوثم مأ 69

 عونصمل عناص ناقتإ نع ريبعتلا اودارأ اذإو .اهمصاعم يف ءاسنلا هسبلت ةضف نم يلح :جلمدلا (0)

 يفو .سيفنلا انه هنم دارأ فيرشلا هبنلاو .هنسحو قلخلا لادتعا يف انه هيبشتلاف .هجلمد اولاق

 مصفلا ةقيقحو ةنونيب ريغ يف رسك هيف يأ موصفم جلمدو راوس :لاقيو موصفمب قلعتم بعلم
 ناك يحلا ىراذع بعالم يف دجو اذإ عيدبلا لفطلا كلذ نأ ديري .مسق اهو حصن :لاقي . كلذ

 ىلإ ميسنلا ةفاضإو .اًضيأ جافلإ سالفإلل لاقيو .هلهأ ريغ ىلإ هجوحأ اذإ هجفلأ نم :جافلإلا (8)

 ميسنلا لدبي نأ مزاللا ناكو .دنالكنأ ضرأب دربلا ةرابص يف لامشلا ميسن نم دربأ جافلإلا

 .اهوحني ام وأ عزعزلا وأ راصعإلاب
 نم اهعفدي نم ىلع هتلد :ةجاحلا هتدهو .ريسلا ىف ذاذغإلا نم لوزهملا هب ديري رسكلاب ضقنلا (9)

 .هتقاس يأ :ةقافلا هتدح :ىوريو .ةجاحلا نم
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 نب ىَسيِع َلاَق .اًلِيِبَس ْمُكَلإ ٌرَّشلِل َلْعَج اَّلَو .اًليِلَد ْمُكْيَلَع ِرْيَحْلِل هللا َلَعَج

 َحاَت اَم ُهاَنْلِيَو . '""ُنوُيُعلا ِهِماَلَك ٍفطْنِل ْتَقَرْوُرْغاَو .ُبوُلُقلا ُهَل هَللاَو ْتْقَرَق :ماَشِه

 حْنَملا وُبأ اَنُحْيَش هْلاَو َوُه اَذِإَف ُهْيْعِبَتُف .اَنَل اًدِماَح انَع ضَرْعْأَو .“"”ِتْقَولا َكِلَذ يف

 1 .يِرَدْنكْسإلا

 .عومدلا يف اتقرغ امهنأكف اتعمد :نانيعلا تقرورغا )١(

 :لوقي وهو :انل اًدماح دعب ةياور يفو .رضحو أيهت ام يأ حات امو .هانيطعأ :هانلن (؟)

 بسك نم عمج ناك ام هبحاصل هدعب فلخي نوتفمل تبجع
 بلقلا كحض هتحت ءاكب يدابب هربقل اولهتسا مث هلام اووح

 يف اوماه مهنأ يأ مهيلإ دوعي اووح يف ريمضلاو . هثراو يأ سنجلل وهو هثراو هبحاص نم دارأو

 ذخأل مهبولق كحض كلذ تحتو هدقف ىلع ءاكب رهاظب مهتاوصأ اوعفر اولهتساو .هلام بح

 . هلام



 دل ىلإ زيسملا مرتغأ ناَهنضاب ثنك : لاق 7 1 يسبس هند

 .0ةَحْبَص ّلُك َةَلِجاَرلا ُبَفَرَئَأَو .ٍةَحْمَل َلُك َةلِفاَقلا ْمُقَوَنَأ ."”ّيَملا َلوُلُح اَهُْلَلَحَم

 كلمنا .ةئاجإلا ضف نينو .ةثشمس هاذي ةالصلِل وو ."ةكففَزت ام ع ال
 ينك .«"0اهكونأ ةلفاقلا تْرَف ىَشْحأَو .اًهُكرذأ ةعامجلا ُميَمْغَأ .ةَباَحصلا 1 7

 كلكفز:فرتشلا لزأ نإ كثزؤصق -20ةذلقلا ءاتغو ىلع قالّصلا اكرر :كنعتسا

 ةكلمملا ةمصاع نارهط ريصت نأ لبق اهتنطلس راد تناكو ناريإ ندم نم ةئيدم :ناهفصأ )١(

 ةبسنلاو مليدلا مسق نم ناريإ ةكلمم ندم نم :يرلاو .اًضيأ ةدحوملا ءابلاب ناهبصأ :لاقيو

 .يزار اهيلإ

 ىلع ةئيدملا لح هنأ يأ .سمشلا لاقتناب لقتني لب تبثي ال لظلاو .لظلا يأ ءيفلا وه :يفلا (؟)
 .هعبطب لقتني نأ ىلع هل ناعم لحس اذإ :للقلا نأ اجب لاكرفلا هل

 .هراطخأ نم اوظفحتيو هقاشم ىلع اونواعتيل هيف نوفلتأي رفسلا يف سانلا نم ةعامجلا :ةلفاقلا (")

 لا ةرئاسلا :ةلفاقلا قوز رظعي ناك وهن :ةليوطلا :تافاسملا ىق دحاو نسخت ريسسلا ىنتت املقو
 نم ةلفاقلا نأل ةلئاقلاب اهعينست نم: اهفضوب ققوأ ةلخارلاب اهتيدستو ةلفاقلا لتم ةلخئارلاو ٠ قرلا
 .اهعوجرب لؤافتلل ةلفاقلاب نيرفاسملا ةعامج اومس مهنأكف عجر اذإ لفق

 .ةلحارلاو ةلفاقلا دورو نم هعوقو رظتني ناك ام وه هعقوت يذلاو .يضق :رمألا مح عج

 نيب نم جرخ يأ لسناف اهئادأل بهذي نأ همزلو ةالصلل يدانملا ةباجإ ةضيرف هيلع تمتحت (5)

 لزجأ كلذ رجأ نإف مهمامإ فلخ ةعامجلا عم ةالصلا يف باوثلا منتغيل مهنم ةلفغ ىلع هباحصأ

 اهتبحاصم نم نكمتلا لبق اهرفسو ةلفاقلا توف ىشخي ناك كلذ عم وهو اًدرفنم ةالصلا رجأ نم

 اكرات ينوك لاح اهتاوف تيشخ يأ ةلفاقلا نم لاح اهكرتأ ةلمجو .اهكرتو ةالصلاب لغتشا ول

 .اهل
 ىتح ةالصلا مدقي نأ دصق هنأ يأ اهعطق يف ةقشملاو بعتلا نم رفاسملا قحلي ام :ةالفلا ءاثعو (5)

 -وأ .ةلفاقلا توف ةيشخ عم اهيلإ ضوهنلا ىلع هلمح يذلا اذهو رفسلا ةقشم ىلع اهتكربب نيعتسي
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 ُةَدَم .ةَرْمَح ٍةَءاَرِقِب باَتكلا َةَحِتاَف ًأَوَقَف .باّرخملا ىلإ ُماَمإلا َمَدَمََو ."'”ٍفوُقْوَلل

 عمار دعا ربا نيم دعم 6 0 ل يبو رمهو ناو يفلح ل درع لكتلا و 37 ةداقلا عيؤت نت دعما ةفنلا اغلا نو "زو

 (9ِطظْيَملا ٍرْمَج ىَلَع ىَلَقَنَأَو .ُبَْلَصَنَأَو ِرْبَّصلا َراَئ ىَلَصَنَأ انآو ةعفاولا ةكئافلا

 ٍةَئوُشُح نِم ُتْفَرَع اَمِل .«ةدْيَقلاَو ُماَلَكلا وأ .ُرْبّصلاَو ٌتوُكّسلا ها

 مَدَّقِب ُتْفَقَوَقف .؟"ماَلَّسلا َنوُد ُهاَلَّصلا ٍتَعِطق َءِطُق ْوَل نأ .ماَقَملا َكِلَذ يف مْوَقلا

 . 9ةلِفاَقلا َنِم ٌتْطِيَق ْدََو .ةَروُسلا ِءاَهِتْلا ىَلِإ .ٍةَروُصلا َكْلَت ىَلَع .ِةَروُرَصلا
 1 4 هبا (80 ضف * همم مجد هلا مآ تاك 1 * 1*2 دم م

 نع ةلفاقلا هللا طبثيف ةلفاقلا توف نم هلانت يتلا ءاثعولا نم هل ةيقاو ةالصلا ةكرب نوكت نأ اجر هنأ 3

 .اهكردي ىتح لجعتلا

 .اًمئاق بصتنا :لثمي لثم )١(

 رهظت ام دملاو زمهلا نم اهيف سيلو نآرقلا نم نيملاعلا بر هلل دمحلا ةروس يه :باتكلا ةحتاف (')
 ىتح هدح يعيبط دم لكب غلبو هقح فرح لك ىدأو اهلتر مامإلا نأ دصق هنكلو ةزمح ةياور هيف
 ةزمح ةءارقب بازحألاب ىنثو :ةخسن يفو .ةزمهو دم هيف ام تايآلا نم ةزمح ةياورب ولتي هنأك
 هيف رهظت ام زمهلاو دملا نم اهيفو ةليوطلا روسلا نم بازحألا نإف رهاظ ىنعملاف اذه ىلعو خلا
 أرقي ال ةعكرلا نإف ةعقاولا ةحتافلا عبتأو دعب اميف هلوق ةخسنلا هذه ةحص يفاني نكل ةزمح ةءارق
 لوطي ام دملاو زمهلا ىف ةزمحلو .ريغ سيل انتخسن باوصلاف ةدحاو ةروس الإ ةحتافلا دعب اهيف
 هيف ام بلغأ يف مهنع هزيمتل هراتخا هنأ الإ اًضيأ هلثم هريغ ءارقلا ضعبلو ظفللا ددمتيو قطنلا هب
 ةئيه مهنع يور نيذلا ةعبسلا ءارقلا دحأ وه اذه ةزمحو .اًضيأ تاعجسلا قفاوتللو دمو زمه
 نع ةقبط هتور رتاوتم نآرقلا نإف فراعلا ريغ همهوتي امك نآرقلا ةاور اوسيلو نآرقلا يف قطنلا
 نا نق دلع صخب نبط

 يف لخد خيشلاو .لاح ىلع هب رقتسي ال هدعقي ةراتو هميقي ةراتف هقلقأ مومغملاب دتشا اذإ :مغلا ةيفإ
 ريس نيمومأملاب ريسيو ةوالتلا لتري مامإلاو ةلفاقلا تاوف فوخ بركلا اذه لثم هبو ةالصلا
 نم ةروس يهو ةعقاولا ةروسب اهعبتأ ةحتافلا أرق امدعب مامإلا نأ ىسيع خيشلا مغ دازو .ءيطبلا

 .هزمهو هدم يف هزمح ةياور رهظت اهيفو لصفملا لاوط
 ىلقتي ران هنأك ةلاحلا هذه لثم ىلع ربصلاو دلجتو ددشت بلصتو .اهرح ىساق :رانلا ىلصت (؛4)

 . مامإلا ليوطت نم ظيغلاو هاوش اذإ محللا الق نم لعفت :رمجلا ىلع ىلقتو .رباصلا اهيلع
 نم نوعدي ال نيد ةبالصو ةنوشخ يف اوناك موقلا نأب كلذ نيبو .ربقلا ىلإ لمحو لتق ملكت اذإ 2(

 .هولتقي ىتح ةالصلا عطق

 .ةالصلا ةمتاخ مالسلاو .هعم ملسأف مامإلا ملسي نأ لبق يأ (5)
 .سأيلا :طونقلا (0)

 دارأف ىنحنا اذإ سوقلا لكشب لكشتي دوع ندبلا نأكف سوق ةئيه ىلع هندب ناك عكارلا ىنحنا اذإ (4)

 .هلاوحأ ضعب رابتعاب اًسوق هامس امنإو هندب هسوق نم
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 هللا ٌعِمَس :َلاَقَو .ُهَدَيَو ُهَسْأَر َعَفَر ّمُث .ُلْبَق نِم ُهدّهْغَأ مل .عوُضُخلا َنِم ٍبْرَضَو
12 

 مث .""هبيبجِل بَكَأَو .ِهنيِجَيِب تَرَ .َماَن ْذَق ُهَّنَأ تككَش اَم ىَّنَح َماَقَو .ُهَدِمَح ْنَمِل

 ىلإ :تذكن لعل ىرفطلا نيك را دلك" ظرف زوق نيا كفنر ابوهتوإ كلا

 ةَءاَرِق َةَعِراَقلاَو َةَحِتاَفلا َرَقَف .ةّيِناَثلا ٍةَعْكَدلا ىلإ َماَقَو .ٍدوُعُقْلِل َرّبَك ىّنَح .ٍدوُجسلا

 َلَبْقَأَو .ِهِيَتَعْكَر نِم ْعَرَف اّمَلَف ."'ةَعاَمَجلا حاَوْزأ َفَرْئَتْساَو .َةَعاَّسلا َرْمُع اهب ىفْوَتْسا

 .َجَرْخَملا هللا َلُهَس ذك ُْتْلُقَو ."”هِيَعَدْخَأب ِةّيحّنلا ىلإ َلاَمَو .ِهْيَيْحَلِب ِدُهَشَتلا ىلع

 ينْرِعْيَلَف .َةَعاَمَجْلاَو َةَباَحَّصلا ُبِحُي ْمُكْنِم َناَك نم :َلاَقَو ُلُجَر َماَق .َجَرْفلا َبَرَقَو

 :َلاَمَق ها ةئاَيِص « يضْرأ ْتْمِرَلَف :ماشع نب .ىسيع لاق ا

 نم ران مكطملاا و ةطلولل كودو 101 هي[ بل نأ هل 1 ك1 م

 هيو قشب :ضرألا ىلإ طقش' هنيبجلا تكاو:«دجستلا ضرألا ىلإ! اهب قوهأ :هتيميب برتغ 0
 لاطأو دوجسلا قح يدؤيل ههجو ىلع بكنا مث نميألا هقش ىلع اًدمتعم ناك دوجسلا يف هنأك

 ةجرف دجي ملف نودجاس مهو ةالصلا نم رارفلل ةصرف زهتني هلعل هسأر ىسيع خيشلا عفرف هيف
 سمتلي هسأر عفر يأ ةجرخ ةصرف لدب ةخسن يفو .هبره يف اهنم كلسي فوفصلا نيب

 .اًجورخ

 يأ اهنيبو انئيب ام يواسي نامز ىلع ةءارق يف ىتأ :اهرمعىفوتساو .ةمايقلا ةعاس :ةعاسلا (؟)

 :ةعامجلا حاورأ فزنتساو .ليوطتلا يف ةغلابم ةعاسلا نوكت هتياهن يف يذلا رمعلا ىفوتسا

 . مهلتق هنأك هليوطتب مهيلع هلاقثإ يف ةغلابم اهلك اهجرختسا

 دب ال نيتعكرلا غارف دعبف مالسلاب ةالصلا يهتنت مث دهشتلا اهيف أرقي ةسلج امهدعب ناتعكر حبصلل ()

 امهو نانسألا امهيلع تبنت كنحلا امظع امهو نييحللا كيرحتب دهشتلا أرقي امنإو دهشتلا نم

 .ةالصلا هب يهتنت يذلا مالسلا يه ةيحتلاو .هييحلب دهشتلا ىلع لبقأ لاق اذهل ةيحللا اتبنم

 ليمي لك يفو راسيلا ىلإ مث نيميلا ىلإ مالسلاب تفتلي ملسملاو قنعلا يف ناقرع :ناعدخألاو

 هب عفتنيل اًنمز هعمس هاطعأ دق هبلطب ملكتملا ىلإ يغصملا نأك ءاغصإلا نع زاجم عمسلا ةراعإ (4)

 ةراعإلاب ءاغصإلا نع ربع اذهلف عمسي الو بهذي نأ هلف عماسلل رايتخالا عجر نمزلا ىضقنا اذإف

 .هدري مث اًناجم هب عفتنيل ريغلل كلملا ءاطعإ يه يتلا

 ةعامجو ِةِلَك هللا لوسر باحصأ يأ ةعامجلاو ةباحصلا بحي ناك َنَم لاق لئاقلا نأل (5)

 كلذب نوسميف ةعامجلاو ةباحصلا بحي ال هنإ موقلا لاقل ماشه نب ىسيع ماق ولف .نيملسملا

 .اهب سلج يتلا هضرأ مزل اذهلف هضرع

 :ةياور يفو .قحلا ريغ لوقي ال نأ هتمذ ىلع بجاو يأ هتمذ ىلع تباثلا هيلع قيقحلا نم دارأ (5)

 ْ .قحلا ريغ هللا ىلع لوقأ ال نأ
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 :ةتءوتل دعت لذ لك نم ةجشملا اذه للا رهط نتخاهيذوأ ل. ىنكل خُكِيَ

 :لاق ْمُث ..''ووشلا ٍلاَبحلاب يِنَدْشَو .ِدوُيُقلاِب يِنْطَبَرَف :ماشِه نب ىَسيِع لاق
 ُموُجُنلاَو ٌريِسُي .ماَمّثلا َلْيَل ِرْدَبلاَو .ماَّمْعلا َتْحَن ىسقشلا# داق يف هِي 6

 كِلَذ َمْلَع نأ 5 ٌءاَعُد قيَمْلَع 3 :ةعقات ةكئالملاو ليلا كفستو ةقيدل

 ةيَهْؤَتْما نم ."0َكْسَو ِناَرْفِعْرَو .ِكْسِمَو ِقوُلَخِب ٍقاَرؤألا ٍهِذه ىلع هتك هَ
 ِدَقَلَف :ماَشه ُنِب ىسيِع َلاَق ."اةُئْذَحَأ ساطْرِقلا َنَمْن ّيَلَع ْدَر نمو .ُهتِبَمَر يئِم
 1 ا عريانا ىلزك املا رول كلا
 تكسي ميلا و 6ةكتفاد اخ قع هلاقم تدمعودةقدر 7 لخفلو

 .ِهِتَليِحِب سائلا ُهَطْيَرَو يملا يف ُهَنَحاَلَمَو .ِهِتَحاَفَو يف ُهَئَحاَصُف ُتْلَمْأَتَو

 :دوسلا لابحلا .مكحملا روفضملا لبحلا وهو كيرحتلاب دسم عمج دوسملا دويقلا لدب ةياور يف )١(

 :هلوق دعب ماق ول هنأل كلذ هب لعف هنأك يأ .لسالسلا ىهو داوسلا ىلإ هنول ليمل ديدحلا لابح

 دجسملا رهط هللا نأو ةوبنلا دحجو ةلاذنلا هسفن مزلأ دق ناكل خلا دجسملا اذه هللا رهطي ىتح

 .جرخ ول فاصوألا هذهب هل موقلا يمر نم اًيماحت ءاقبلل رطضاف هنم

 اهنوطلخي ءادوس ةدام مضلاب كسلاو .نارفعزلا هتئازجأ ىف لخدي بيطلا نم برض :قولخلا (؟)

 ش . اًنايحأ كسملاب

 ام هيلع دري نأ ىلع هبلط نإو هب هل حمس نمث الب ةبه هنم هبلط نإف بلاطلا بلط دنع هنأ يأ (5)

 وهو كلذ ىلع ديزي ام بلاطب سيلو نمثلا كلذ هنم ذخأ قولخلاو ساطرقلا نمث نم هيف قفنأ

 دكأتتف اًرجأ اهغيلبت ىلع يغتبي ال هللا لوسر نع هتلاسر غلبي هنأ هب رهظي ةليحلا تاممتم نم

 ام ردقب اياطعلاو حنملا نم هيلع نوضيفيف اًيهللإ اًصاصتخا هب نودقتعيف هقدصب موقلا َةَقث

 . نوعيطتسي
 اذهو همامأ نم هيطعي اذهف نمثب هنم ءاعدلا بلطي لك نيحناملا نم مهاردلا هيلع تبصنا :ثلاثنا (4)

 .ذخأي فيك رّيحت ىتح هلامش نم كاذو هنيمي نم

 يمر يف هقذح نم يأ .هب هنعطو قارزملاب هامر هديص دئاصلا قرز ردصم يازلا ميدقتب :قرزلا (5)

 . ةليحلاب ءىشلا بلط :لحمتلاو .اهتباصإو بولقلا ضارغأ

 1 .ءاطعتسالا :ةحامتسالا (5)
 ءاربتساو .هلايتحا رس ىلع فوقولاو هلاح ءاربتسا ىلع يسفن ينتدوارو :هتليسوب دعب ةخسن يفو (0)

 7م ةهشلا :مطقو ةكرمش بلط» ةهلاخ
 ه م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم
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 :ُلوَُي ْاَشْنَأَو َْمَسْبَتَك ؟ةليجلا هذه ىَلِإ َتْيَدَتْمل
 037 دم رو ١ ها د اع 0 58 2 3 0 0 .٠

 رربو مهيلع رّرباو ْزوَجف رمح ساثلا

 (5)؟ ل 2-9 5 م 9200 7 ها

 مهدقف رمح سانلاف يضمتو زوجت ىتح اًريعب اًريعب اهداق اذإ اهوحنو لبإلا زوج نم رمأ زوج )١(

 يف هيلع زرب نَم مهيلع مدقتو قوفت يأ :مهيلع زربو مهيلع رهظأو مهب لابت الو ديرت ام ىلإ
 .ةهالعو هقاف اذإ هتعنص

 نم كظح تيفوتسا دقف تمف سانلا نم كتاوهش لانت نأ دعب يأ .تام لجرلا زورف نم :زورف (؟)

 . ايندلا



 ةماّقملا

 ُنْيَعلا َّقَرَت ام ىَتَم ِةَقْفَُر يف زاَوْهَألاِب ُتْنُك :َلاَق ماَشِه نب ىَسيِع اَنَنَدَح

 ا نسجت طف وأ امال وكي ةزئا ل[ انف: لدبل» 1" لورتت يو

 ٍةَوْحَأْلاَو .«ااَهَدِعاَوَق ْعَضَن َفِنَك ٍةَرْشِعلا يف ائْضَقَأَف ."!ِاَيللاَو ِماّيألا ُرُجْرَم
 1 خا د ماا نقلا وا رقد روز و اتا وو اج

 نم ِباَرّشلاَو .ُهاثاَلتل َفِنَع ظَحلا ِتِئاَقَو .ُهاَداَهَْن َفْيَك سْنَألاَو .ُهاَطاَعَتَن ِتْفَر
 تلا لع انذعا ناتي .قترت فيق ندغملاو ةلضخت نبا

 وهو مزاجلل ةلعلا فلأو فيفختلل ةعراضملا ءات تفذحف ىقرتت هلصأ يسامخ نم عراضم :ٌقرت ١(
 يف ةقفرلا ءالؤهو ضرألا نم لهسلا ىلإ لزن :لهستو .هيف دعص :لبجلا يف ىقرتو .ام ىتم
 اهبيصي امم ةضاغ مهنع طحنتو الإ رظنلاب مهيف نيعلا دعصت ال مهتائيه ةراهجو مهلامج ةعارب

 .رهبلا نم

 يتلا ركبلا تنبلا هبشت ةوقلا لوأ اهتردابمل يهو مهتايح يف اهيلإ نوعسي ةميظع لامآ ةوتفلا لهأل (0)

 لدب ةخسن يفو .هبابش لوأ يف ناك نَّم الإ كلذك هلامآ نوكت الو لاجرلا ةطلاخم اهلذتبت مل

 هلابقإ تسلا تصلوا اذإ 00 لابقإلا نسح .هلوقل د يهو ندخل ا

 1 و ل

 ىف هنأل هيلايلو همايأ هل ىجرت وأ ةرهاز ةرّين هب نوكت ام لامعألا نم يتأيل هيلايلو همايأ هوجرت فرز

 يفو .ةدضعم هتوقلو ةدعاسم هل نوكت نأ هرهد تاقوأ يف ءاجرلاف هتوق ناوفنعو هنس لئاوأ

 .وجرم لدب نمآ : ةحخحسن

 .هيحاونو هفارطأ ءافيتسا عم هيف اوملكت رمألا يف اوضافأ (4)

 .دقعنت هيلع ام :ةوخألا دقاعم (5)

 .هميرغ نم هءافيتسا بلط اذإ هنيد ىضاقت نم هعضاوم نم هيفوتسن يأ :هاضاقتن ()

 .ةنيزلا نم هنيزن ةخسن يف هبترن فيك سلجملاو :هلوقو .هرذعت لبق حالصإلاب هكردأ :رمألا ىفالت (0)
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 ريشكلا ىلع انسخ قلو. .©"نذقلاو تاركا يلع رع "لاقؤ“ .""نزكلاو
 00 ا اك ان قا ناطر, ناكل ةانقا قوتك ف لو نبط
 انب َحاَصَف .“*ةاًحْشك اَهَنوُد اَئْيَوَطَو .اًحْمَص اَهْنَع ائْضَرْعَأَو َةَراَتجلا اياز امل
 ا ين تاكو 0 ُموُجنلاَو ا لوألا ل ْتَواَك ع

 اَهُبُكْرْيَسَو مكفاَلْسأ اًهّبِكَر ِةَّيِطَم نم َنوُرّيطَت ْمُكَل ل ا تا
 ِللاَو اَمأ .مكؤاتْبأ ُهأَطَيَسَو .2“"ٌكؤاَبآ ُهَئِطَو اًريِرَس نور دقت "كف ؤلخأ وع 2ع

 ىلإ .2""ياّيجلا ِهِذهب َنْلَقْنَيْلَو ."'0ناَديَدلا ْمُكْلَب ىَلِإ ٍناَديِعلا هذه ىلع نلَمْحُتَل

 ْمْكَنْأَك .َنوُهْرُكَتَتَو .""َنوُرْيَخُم ْمُكنَأك .َنوُرّيطَت ْمُكَحيَو .ٍداَمولا ُمكَلِ

 .ىرقلا ماعط نم فيضلل دعي ام :لزنلا )١(

 .مضي دقو هوحنو قتسف نم بارشلا ىلإ هنم مث هيلإ بارشلا نم لقتني ام :لقنلا ()
 يف اصع :ةزاكعلاو .رزئملاو ءاسكلا :نيرمطلا نأ مدقتو .امهل سبال يأ :نيرمط يف لجر (9)

 .تيملا نم هيف امو شعنلا :ةزانجلاو .جز اهفرط
 .هوحنو بارغك رئاطلا حونس دنع نهذلل ةبيخلا ةروص ةردابم هلصأو مؤاشتلا :ريطتلا (:4)

 نع ةيانك :حشكلا يطو .فلخلاب فورعملا عالضألا رصقأ ىلإ ةرصاخلا نيب ام :حشكلا (5)

 .هنع فارحنالا

 .ةحيصلا ةدش نم قشنت :رطفنت ()

 يف زاجملا ىلع اهيلإ رادكنالا ةبسن نوكتو ءامسلا ةخسن يفو .رئانتت يأ :ردكنت موجنلاو (0)

 .اهموجن ردكنت يأ دانسإلا

 ناوهلا :رغصلاو .واولا تفذح ديكوتلل ةليقث نون واولا بقعأ املف ةيؤرلا نم اهنورت هلصأ اهنرت (0)
 ال يأ ددعتملاو دحاولا هيف يوتسي ردصملاو نيرغاصلا نع هب ربع ردصملا وهف لذلاب ىضرلاو

 نيهركم (شعنلا دارأو) اهوبكرت نأ دب ال مث نيموغرم نيرغاص ةزانجلا اورت نأ مكل دب

 .نيروهقم يأ :نيروسقم
 نم كلقني شعنلاو دلب ىلإ دلب نم كب لقتنت ةيطملا نأل اههبشي هنأل ةيطملاب شعنلا نع رّبع (9)

 .ناتفلتخم ناراد امهو اهنطب ىلإ ضرألا رهظ

 .اًرظن هنع نوضغيف اًرذق هنورذقتيو . شعنلا ىلع ريرسلا قلطي(١)
 :ناديدلاو .ناديعلاب هتلمج نع رّبع اذهل دوع عمج بشخلا نم ناديع نم بكرم :تيملا ريرس (1)

 .هينفيو هلكأيف هداسف دعب ندبلا ولش يف قلخي ام اهب دارأ ةدود عمج

 داهولاب اهنع رّبع يتلا رباقملا ىلإ داسجألا لقنت ام ةعرسل ليخلا بقل وهو دايجلاب شوعنلا بقل )1١(

 . ضرألا نطاب ىلإ اهضافخنال

 نم ريطتي نأ قمحلا نمف دترا ءاش نإو درو ءاش نإ هدورو يف رايخلا هل نم رمألا نم مءاشتي (1)

 .اهيورغو سمشلا عولطب هبشأ وهف هيف دحأل رايخ ال بزال ةبرض هنأل توملا
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 َضْمَن ْدَقَلَف :ماَشِه نب ىَسيِع َلاَق ؟ةَرَجَف اَ .ُةرَيطلا ٍهِذِه ُعَمْنَت لَه .9'2َنوُمّرَيُم

 ىلإ انجوشأ 7-14هل اكو 3 المك :.ةاثدرا انك اه رطبار .. "10 ذق انك ا
 رم

 ممن َدراَوَم ْمُكَءاَرَو نإ :َلاَق .تذِزَل تئِش ْوَلَو .َكِظْفَلِل ائَقَسْعَأَو .َكِظْعَ
 يي َنيِرْشِع اَهْيَلِإ م ْذَقَو اًموُدِراَو

 'ُبيِرَقَل درو نم ٍلَهْنَم ىَلِإ َةَجِح َنيِرْشِع َراَس ْدَق اََرما َّنِإَو

 يف ْمُكُلِاَعُي .ْمُكَراَتْسَأ َكَنَهَل َءاَش وَّلَو .”هُكَراَرْسأ ْمَلْعَي نَم ْمُكِقْوُف نِمَو
 :ركذ ىلع :مكلمثؤملا نكيلق . مّلِعِب ٍةَرِجآلا يف ْمُكيَلَع يِضْقَيَو . ملح اَينُدلا
 ل وم ىَعَمَو 0 يع ا وللا اَذِ ْمُكْنِإَف هل أت العل

 ملعي رمأ نم ناسنإلا هركتي فيكف هنم اًءربمو اًمزنم نوكي نأ يغبني هفنأيو ءيشلا نم هركتي يذلا )١(

 ترتس ةرجف موق نم الإ ناردصي لهو مؤاشتلاو ةريطلا عفنت اذامو هترطف فيلحو هتقلخ نيرق هنأ
 .مهرياصمو مهعجارم نع اومعف مهرئاصب ءايض روجفلا مويغو ةلفغلا

 مئازعلا كلت تضقتناف هومار امع هظعوب مهجعزأف برطلاو وهللا ىلع مهمئازع اودقع اوناك (؟)

 يضاملا قافتالا تقو هودصق اوناك يذلا ريبدتلا لطبو هيلإ تعفد ام ريغ ىلإ تدتراو

 ةرورضلا تقو هدري مل نإ يحلا ةايح مزاول نم ءاملا نأ امكف ءاملا دراومب ءانفلاو توملا هبش ()

 اينغ دعو هتعيبط تبلغناو هتقيقح تلطب الإو سفن يذ لك اهيلإ لصي ةياهن ءانفلا كلذك كله هيلإ

 رمعلا ةدم ريوصتب دراوملاب انفلا رياصم هيبشت حشرو .هدوهش لئالد هتجاح تتبثأ دقو هدوجو يف
 ةنسلا :ةجحلاو .لحارملا ةلزنمب نينسلا لعجو هيلإ اهعطقي دراوملاو درولا نيب ةفاسم لاثم يف

 دعب نوكي ام :للعلاو .برشلا لوأ :لهنلاو .ةبراشلا دروم :لهنملاو .بيرقب قلعتم «هدرو نم» (4)

 رصمب ىلوألا اهتعبط نم ٠١8 ص ثلاثلا ءزجلا ىف ىناوريقلل بادآلا رهز ىفو .لوألا برشلا

 نع هذخأ يميتلا نأ معزو لبعد هدشنأ ىميتلا ذيحأ 9 ككل 1 يس ا وب نيرشع نأ

 نايتف درم مهلك ةعامجلا نأ ملقا دقن ايل قون فيرحتلا اذه لعلو .دسأ ينب نم يبارعأ

 .اهبراق الو نيسمخلا غلب نم مهيف سيل

 ةيقوفلا هنم .دارملاف كلد نم دري امو .تحت وأ قوف نوكي ىتح ةهجلاو ناكملا نع هللا ىلاعتي (5)

 .رادتقالاو رهقلاو ناطلسلاب مكولعي يأ ةيونعملا

 ةبوقعو اهتابيط ىلع ةبوثمو لامعألا ىلع باسح نم هدعب امو توملا ىسن نمو .ركنملا :ركنلا (5)

 هني تيطلا نإ بنضحلا ئضاوق عم لاضرعسالاو ةرهشلا :تلاطم' ءاضت هلع لهن اهتانيض نلع
 نم ركذ ىلع ناك نمو نيلفاغلا لامعأ نم موي لك هدهشتو نيلهاذلا لاح يف هارت امك اًركنم

 .همامأ رظتني ام قحلا دنع هفقوأو ةماقتسالا ننس ىلإ فوخلا هدر كلذ

 لك ىلع قلطأ بايثلا نم ندبلا ىلي ام راعشلا لصأو .هل اًراعش هلعج :توملا ركذ رعشتسا 61)

 هيدهش هتكار لع سرقلا نيفشمب نأ :ريومجلاو» رع لوك راش هوما اذإ يأ وطاب
 .ةعيرشلا عزاو ىلع ءاوهألا ءاصعتسا
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 ْنِإَو ."'ْمُكْرِئاَت َوُهَف ُهْنَع ْمُثْمِن ْنِإَو .ْمُكْرِكاَذ َوُهْف ُهوُمُئيِسن ْنِإَو ل 0 7

 نأ نِم ُرِثْكَأَو َّدَحُت نأ نم ُلَّوْطَأ :َلاَق ؟َكُتَجاَح اَمَق :اَنْلُق .ْمُكَرِئاَر َرُهَف ُهوُمُئْهِرَك

 :اَنْلُق .رمألا ٍلِزاَن ُمُفَدَو .““'رْمْعلا ِتِئاَف ُدَر :َلاَق ؟"0ِتْقَّولا ُحِناَسَف :اَنلُك .ّدَعُت

 اًهيِف يل َةَجاَح ال :َلاَق .اًهِفُرْخُرَو ايْنُدلا عاَتَم نِم َتْفِش ام ْنكلَو اَنْيَلِإ َكِلَذ َسْيَل

 .رورسلا ةروس رسكيو رورغلا بهذي توملا ركذو .هب حرف امب رورغ يف حرفلا ةدش حرملا )١(

 ال وهف هب لابت ملو هنع تمن نإف هرأثب كبلطي ودع توملا نأك هبضغأ نمم هرأث كردي نَم رئاثلا (0)

 . كب عقوم بير

 .اذه كتقو يف كتجاح نع انئبن يأ هيف ةجاحلا نم ضرع ام :تقولا حناس (*)

 ظعاولا نأ رهاظلاو توملا رمأ نم لزني ام عفدو رمعلا نم تاف ام در وه نآلا هيلإ جاتحي ام يأ (4)
 .ةداهزلا هتفرعو ةفعلا هيلإ تفلد نيأ نمف الإو يردنكسإلا حتفلا يبأ ذاتسألا ريغ ناك

 نأ ىلإ مكعارسإ نم رثكأ لمعلا ىلإ اوعرست نأ مكنم يبولطم يأ عيرس ريس نم برض :دخولا (5)
 وبأ انخيش هللاو وه اذإف هيلإ توندف :اذه دعب ةياور يفو «اودعت» :ىوريو .يمالك اومهفتو اوعت
 دوعت ام اهب فلاخ حتفلا يبأ نم ةتلف ةظعلا تناك ةياورلا هذه تحص نإف .يردنكسإلا حتفلا

 . هنونج راوطأو هتوجم نم



 ةَماَقملا

 نمت نوبل 4." ""ذاذغتب انآ و «ذازألا ثيوكتا لان ماَشِه نب ىَسيِع اذ

 اَنأ اًذِإَف ."”َغْرَكلا يبلعا قع ةلاغب زهتلا ثيجرخت "نقل ىلع دفع

 مَللاَو اًنْرِفَظ :ُتْلُقَف .“*اهَراَإ ٍدْقَعلاِب ُفّرَطُيَو .ُهَراَمِج ٍدْهَجلاِب ٌقوُسَي ُيِداَوَسِب

 ؟تقناز نسوا تلزق ةياو هقلتفا نأ نم متر انا "هللا كاكشو ومب

 :ُتلّقَف .ٍدْيَبُع وُبأ يئكلَو .ِدْيَر باب اكشل:يواَوْسلا لاف :بيتتلا ىلإ ٌعلَهَو

 .ٍدْعْبلا َلاَضَنَاَو .ِدْهَعلا لوط َكيِناَسْنأ .َناَيْسْنلا َدَعْبَأَو .َناَطْيّشلا للا َنَعَل ْمُعَن

 ىلغ عيبزلا تت ذل“ : لاق ؟ يفت نافامأأ 5 ئرؤوعك ثاقأ كيبأ ٌَلاَح َفْيَكَف

000 

000 

 فرق

2 

2) 

000 

 .اهيلع مالكلا مدقت ذادغبو .رمتلا عاونأ دوجأ نم :ذازألا

 سيك نم هءاعو هيلع دقعي دقنلا هعم نَم نأ ةداعلا ىفو .ةضفلاو بهذلا نم كوكسملا :دقنلا

 .دقنلا يفن نع ةيانك مالكلاف دقنلا ىفتنا دقف دقنلا ىلع دقعلا ىفتنا اذإف هوحنو
 ةلزنمب اهلعج هنأ ريغ اهيلع فوقولا سمتلي اهزهتنيو .ذازألا ةنكمأ يأ لحم عمج :لاحملا

 هل ثعابلا ببسلا هنأل ذازألل ينلحأ يف ريمضلاو .ذازألاب هعلو ةدشل قذاحلا اهمنتغي يتلا صرفلا

 .دادغب نم يبرغلا بناجلا يف خركلاو .ريسملاو جورخلا ىلع
 هضرأ ءاستكال اًداوس قارعلا يمسو داوسلا ىلإ ةبسن هارقو قارعلا قيتاسر نم لجرلا :يداوسلا

 .هنم برقي وأ داوس دعب ىلع رظانلل ودبي اميف ةرضخلا نولو .راجشأو تابن نم ةرضخلاب
 :رازإلا فرطيو .مامحلا لخاد هدشي يذلاك نيقاسلا لفسأ ىلإ اًعباس طسولا يف دشي ام رازإلاو

 .امهنيب دقعي امب رخآلا ىلع هيفرط دحأ دري يأ
 ىرت ةماقملا هذه يفو .هنم هلاني ءىش ىف هأزريل هيلع لاتحي لفغملا يداوسلا كلذ وه ديصلا

 00 .يردنكسإلا حتفلا ابأ ال لاتحملا وه ماشه نب ىسيع
 ام دعب باش مأ هدهعأ امك هتبيبش يف قاب وهأ يأ هيف يتفرعمو هب يدهع يأ :يدهعك
 . هتقراف
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 َلْوَح اَلَو َنوُعِجاَر ِْيَلإ اَنإَو هلل اّنِإ .هِتْنَج ىلإ هللا ُهَرْيَصُي نأ وُجْرَأَو . 'هِيئْمِد
 ُديِرَأ . "”راَدّصلا ىلإ .ٍرادبلا َدَّي ُتْدَدَمَو .ميِظَعلا ٌيلَعلا هللاب ا

 .هَتْفَّرَم ال هللا كُتْذَشَت :لاقو ""هيمجب 0 ىلع يِداَوٌسلا ُضَبَقَف .ُهَقيِزْمَت

 ُقوُسلاَو .ءاَرِش ِرَتْشَن ٍقوُسلا ىلإ وأ ؟*ءاَدَغ ْبِصْن ٍِتْيَبلا ىلإ َمْلَه :ُتْلُقَف

 0 لل ةةطاخ  ةتكطعو' !يورقلا هني ةترفكتاف * ”كيطعأ ةئاعطو برك

 ةلاياذؤج ةلياشكو انزع ةذاوع ةطاقك اوان مث . َعَقَو هنأ ْمَلْعَي ْمَلَو . ٌعِمْطَو

 .ةاولحلا كلي نم هل نو: مث بَوُعلا اذه نمور أل” زرقا. ”ثلقكا. "اقوم

 درب اتش هلع قزو .:قاقزلا قازؤأ "ينل دعنا .قابطألا كلت نم هل زتَخاَو

 دعب رادلا راثآ ةنمدلا نأل هرثأ هتنمد نم دارأو .عيبرلا لدب ىعرملا ةخسن يفو .ىعرملا :عيبرلا ()

 دقو .اهراثآ ىلع عيبرلا تبنو هراد برختل يفكي ديعب نامز يف تام هنأ يأ اهبارحو اهلهأ يضم

 .هروثد دعب هرثأ ىلع عيبرلا تبنو هربق رثدو تام هنأ يأ هربق رثأ هتنمد نم داري

 ةفاضإلا نأ وأ اهدي هديو اهنيع ةعرسلا هنأك ةغلابملا دصق هيلإ ديلا فاضأو .ةعراسملا :رادبلا (0)

 وأ دسجلا يلي ريغص صيمق :رادصلاو .ةعرسلاب ةسبلتملا ديلا يأ هب سبلت امل سبلتملا ةبسن نم

 ىلع اًعزج هقزميل هيلإ هدي دمو همامتب ردصلا ىشغي ىتح ليسيو ةعنقملا هسأر هبشي بوث وه
 هقيز كرحأ رادصلا دعب ةياور ىفو .ةديدش تناك امهنيب ةقادصلا نأل هللا همحر ديبع يبأ دلاو

 ٍديرأ رادصلا ىلإ. : را ةكسن يفز“ قيعلاب هنم طاحأ ام: ضيمقلا قيزو. خلا :هقيرمت ديزأو
 .ىفخي ال امك ةليحلا ميمتتل اهيتأي ليعافأ هذهو .هقيرخت لواحأو هقيزمت

 اذهلو .هرادص قيزمت نع هعنميل هرصخ ىلع هضبقو .فورعم رصخلاو .هتضبق :فكلا عمج (9)
 ةقيقح راص مث هللا كتركذ هلصأو هقزمت ال نأ هللاب كيلع مسقأ يأ هتقزم ال هللا كتدشن لاق

 .مسقلا يف ةيفرع
 .هنم لوانتن :«ًءادغ بصن» (5؟)

 يوش,ام وهو (همضو هلوأ رسكب) ءاوش هنم يرتشن قوسلا ىلإ انبهذ تيبلا ىلإ بهذن مل. نإ يأ (5)

 .بيطأ هماعطو برقأ هنأب قوسلا حجر مث .محللا انه دارملاو .هريغو محللا نم

 اهلصأو هتدش يأ دربلا ةمح هتعسل :لاقي هتدش :ءيشلل ةمحلاو .يتباجإل هتفختسا. :هتزفتسا (7)

 لكألا :مقللاو .ةصاخ محللا لكأ ىلإ ةوهشلا دادتشا كيرحتلاب مرقلاو . برقعلا وحن: ةربإو مسلا
 لدب ىوريو .هعم ريسلل هفطع هتوهش ملأ يفشيل لكألا ةعرس نم نكمتلل هروصت يأ .عيرسلا
 .ماعطلا ةوهش يف طارفإلا :مهنلاو .مهنلا مقللا

 هنهد نم زرفي ام انهله قرعلا نأل اًمسد اًئيمس محللا ناك اذإ اًقرع ءاوشلا فارطأ رطاقتت امنإ (0)

 محل وأ رئاط زبخلا قوف قلع دقو رونت يف هزبخت زبخ يهو ةباذوج عمج :تاباذوجلاو .همسدو

 اذإو هجو لك نم ليست يأ :لياستتو .مدألا نع ينغيف زبخلا كلذ ىلع هكدو رطقيف ىوشي هريغ

 .همسد رثكأ امو هكدو رزغأ امف هكدو نم اًقرع ليسي ءاوشلا تحت يذلا زبخلا ناك



 0 ةِتذاَدْعَبلا ُةَماَقملا

 قرر دلة نلغتوووط ات كا زتللا :يقعنا» اقف ولو رنأ ا ةلفاقا "1و اك

 الر نك الو يهفاعل لح 1 نخطلاكَو م نيكلا# ةيلغجت

 جتبروللا نم دز يبآل نر :ىولخلا بحاضل كلكؤ انيقؤكتا ىنح 72

 ّيِمْوَي .رْمُعلا ّيِليَل ْنُكَيَلَو .“*”يقوُرْعلا يِف ىَضْمَأَو .ٍقوُلُحلا يِف ىَرْجأ َرْهَف نْيَلْطَر

 دوو دل دك ُ ةنزوم :لاق. .اكمع لئز وبا ةلكاش 8 ْذَملا َلْبَق

 جْلَتلاب ْمَسْعَشُي ِءاَم ىلإ اًنَجّوْخَأ اَم ِدْيَز اَبأ اي :ُتْلُق 3 ايف ركنا ىنخا كفاك

 : ءاقَسِن كينان نسف انا نا لا ملل 5 عَمْقَيل

 لديل اًقاروأ هداحآ لعجو فورعم قيقر زبخ :قاقرلاو .ضعب قوف اهضعب اهفص :قاروألا دضن )١(

 ةضومحلا يف غلاب ريغص رمحأ بح :قامسلاو .قرولا ةّقر هبشي دح ىلإ ةقرلا يف هئاهتنا ىلع
 .بحلا كلذ مظتنت ديقانع ىف رمثي نامرلا هبشي هرجشو

 ىوشي نأ هتعانص نم واولا ديدشتب ءاوشلاو .ةفورعم محللا اهب عطقي رازجلل ةلآ :روطاسلا (؟)

 يذلا رانلا دقوم انه رونتلاو . ضخملاب نبللا نم جرخي ام يهو ةفورعم :ةدبزلاو .محللا
 هئاوش نم لكألا مزاولو هصئاصخ نم اهنأل رونتلا ىلإ ةدبزلا فاضأو .محللا هيلع يوشي

 اهنابوذ لهسيل قيقدلا يهو ءاطلا رسكب نحطلا وأ لحكلاك اهلعج ىتح ةدبزلا قحسو
 ةدبز نكت مل نإف ءاوشلا عم هلكأ أنهيو ىرطي ىتح ةدبزلا نم هل دب ال قاقرلاو .ةعرسب

 .قرمف

 اهدعب نونلاب تسبن الو سبن الو :ىوريو هيدي نيب أم دافنإ يف عمطي ناك امهنم اّلك نأ ديري فول

 .اًنوكس لكأت انك لب تملكت امو ملكت ام يأ ءابلا

 زوللاو زوجلاب ىشحيو زوللا نهدب ىقسيو زبخلا نم عون نم عنصي ءاولحلا نم عون :جنيزوللا (:4)
 اًنايرس دشأ :قورعلا يف ىضمأو .هتلوهسل اهيف اًريس ىضمأ :قولحلا يف ىرجأو .امههباش امو

 نم ءيرملاو .ىضمأ لدب ىرمأ :ةياور يفو .همضه ةعرسل ءاولحلا عاونأ نم هريغ نم اهيف

 .ةبغملا ديمحلا ماعطلا

 جضن دق نوكيف راهنلاب هعنصم نم رشن يأ ؛رشنلا يمويو» .ليللاب عنص دق يأ :«رمعلا يليل» (5)

 اظيلغ ناك ول ذإ اقيقر يشحملا زبخلا نوكي نأ :رشقلا ةقرو .هئازجأ عيمج يف ةوالحلا ترسو

 ءاولحلا نم هب يقس امف هنول يف ؤلؤللا هبشأ اًيفاص ناك اذإ زوللا نهدو .ةفاطللاو ةلوهسلا دقفل

 رشقلا ةقرو جضنلا نم هتجردل نايب غضملا لبق بوذي :هلوقو .بكوكلاب هبشأ هناعمل يف نوكي
 .ةعنصلا ناقتإو

 .تلعف اذكهو هدمغ نم هفيس عاجشلا درجي أمك هبايث نم هدي درج يأ :تدرجو درج (5)

 .نكسي يأ :ًاثفيو .اهعفديو اهرهقي :اهعمقيو .شطعلا :ةراصلاو .هب جزمي يأ :جلثلاب عشعشي 10(6)

 .اهترارح نم ةدحلا رسك مقللا نيكستو



 ةَيداَدْغَبلا ٌةَماَقملا 3,”

 . ْمَنْضَي اَم ُرظْنَأ يِناَرَي اّلَو ُهاَرَأ ٌتْيَحِب ُتْسَلَجَو تجَرَخ ْمُث .2'"'ءاَم ِةَبْرَشب َكيِتأَي

 نبأ :لافوإ +57 لاذزيب ءاؤشلا قلتغاف  ."”وراطج ىلإ قواؤتشلا ماق هيلع 00 اًمَلْ

 َلاَق مث .ِةَمْطَلِب ِهْيَلَع ىنَنَو :ةمكل مكلف ءافيح هلكأ ليز اوبأ لاق ؟تلكأ ان نتت

 ُىِداَوُسلا َلَعَجَف 00 َةَحِقْلا اَحأ اي ْنِز .َكاَنْوَعَد ىَتَمَو .'*ُكاَه زا

 َوُهَو .ٍدْئَبُع وُبأ اَنأ .""اِدْيَرُقلا كاذِل ُتْلُق ْمَك :َلوُقَيَو ''اهِناَتْسْأِب ُهَدَقُع د
 24 مق
:5 

 + 00 ير 2 2021 تال ل أزل ا را ترب

 ل د ل ا

 عشعشملا ءاملا نم هيلإ اوجاتحا امب يتأيل ءاملا عئاب وهو ءاقسلاب يتأي نأ ةليحب بهذي نأ ديري )١(

 نب ىسيع نوكيو اًعم الكأ ام نمئثب ءاوشلا همزليل ديز وبأ وهو يداوسلا نع ىراوتي مث جلثلاب

 دعب هنييعت يف ديزيل هيلإ ريشت اهلك رئامضلاو هنع ثيدحلا نأ عم هرهظأو ديز وبأ وه يداوسلا (؟)
 .خلا نمث نيأ :الاقو هرازإب ءاولحلا بحاصو هراذعب ءاوشلا قلعف :ىوريو .هنع ةياكحلا لوط

 . هلابس نم هذخأو هتيحل ىلع هضبقب هراذعب هقلعتو

 ءادرلا عم هب يفتكت برعلا تناك قاسلا لفسأ ىلإ ندبلا نم رتسيو طسولا يف دشي بوث :رازإلا ()

 .هيف رازإ ال يداوسلا لابرس نوكي دقف الإو هبايثب قلعت هنأ دارملاو .ًالماك اًبوث
 .نمثلا عفد نم صلختلا يف ةفايضلاب لتعت ىتح كتوعد ىتمف مطللاو مكللا نم ذخ يأ :كاه (4)

 تلكأ الإو :نيرشع دعب ةخسن يفو .اًمهرد نيرشع ةنز طعأ يأ نزو نم نزو .ةحاقولا ةحقلا (5)

 .تايرضلا نم ددعلا اذه يأ ن نيعستو اًنالث

 حسميو :هنانسأ دعب ةخسن يفو . مهاردلا جرخيل هسيك دقع يأ د دع د فردا 03

 .بوثلا مك وهو ءارلا مضب ندر عمج نادرألاو .هنادرأب هعومد

 رامحلا ىنعمب درع ريغصت امإ وهو ةلمهملا نيعلاب ديرعلا :ىوريو .درق ريغصت حتفف مضب ديرقلا 2370(

 مئاظعلا ىلإ ضهني نأ ةردقلا نمز يف هيلعف لمعلا نع زجع ىلإ ءرملا لصي نأ دب ال ناك اذإ (4)

 .نامرحلا هطوحيو زجعلا هكردي نأ لبق اهنم هظح يفوتسيو اهلانيف



 تل يف ينس نم ءاناو رطل كاك ناك اخ ا يشيع ةنتذك

 يِف َدَبْرِملا ُتْيَنَأَف .")ءاَشَو ِرَقَب يف ىتغلا َنِمَو ."!ءاَشِوَو ِرَّبَج يف يلا َنِمَو

 َكلَب يف .ِتاَمَرَتنُملا َكْلَب ضب ىلإ ٍديِعَب َرِيَغ اَئْيَشَمَو "'7ُنويْعلا ْمُهُذَحَأَت ٍةَقْف
 .اًَماَنْلَجَأَف وهلا حاَدِقِل اَنْدَمَعَو ."'ااَهاَنلَلَحَف ضرأ اَنْيَكَلَمَو "”ِتاَهجَوَتُملا

 كلطلا ماتدري ندناب فاك انت نحل اكو ع مقر نفح قب
 مهي هنأ اَنْمِلَعَو . داجن هعفزتو .داهو هضفخت . داَوَس اَنل نَع ىتح تمل م56 ايها عمل (6ك)#*) ع ل هم جى يملا خس »تا 6 جل (ا!ل9 سس ع يو هام 2

 .بابشلا :ءاتفلا )١(

 عمج ءاسك نزو ىلع ءاشولاو .ةيناميلا دوربلا نم برض :ةربح عمج ربحلاو سابللا ةئيه :يزلا ()
 .راسيلاو ةمعنلا لهأ سابل يف ناك هنأ ديري .ةشوقنملا ةنيزملا يأ ةيشوملا بايثلا نم عون يشو

 .هدنع ىنغلا رفوتل ةريثك ةيشام بحاص ناك هنأ دارملاو .هايشلل عمج مسا :ءاشلا (*)

 برعلا هيلإ عمتجت تناك ةعسلا ميظع ناكم وهو ةيربلا ةهج نم ةرصبلا يلي عضوم دبرملا (4)

 رظنلاب مهلانت يأ :نويعلا مهذخأتو . ظاكع قوس يف نوظكاعتي اوناك امك ىرشلاو عيبلاو دشانتلل

 . مهتئيه لامجو مهتزب نسحل

 اًعيبر ناك نمزلا نأكو ضرألا تهجوتف اًدحاو اًهجو اهتريص يأ ضرألا ةرطملا تهجو :لاقي (5)
 يف انلخدو :ةخسن يفو .ةفوذحملا نيضرألل تعن تاهجوتملاف رثألا كلذ يضارألا يف رطمللو

 يتلا عضاوملاو فلتخي ال ةدحاو ةهج يف لعجي ءيشلا وهو هجوم عمج تاهجوملا كلت ضعب

 .اهيف جوع ال ةاوسم تناك دبرملا تاهزتنم اهيف تئشنأ

 .اهب انلزن اهانللحف انتقرتساو انتكلم امنأكف ةجهبو اًنسح اناوه مامزب تذخأ ضرأ انتكلم ()

 :داوس انل رهظ ىتح لفسألا ىلإ نيعلا نم ىلعألا نفجلا دادترا نم عرسأب نامزلا ناك امف يأ (0)
 كلذ انل رهظ ىتح رصبلا حمل نم عرسأ نامزلا نم ضمي مل انلولح دعب اننإ :لوقي .حبش يأ

 .هفذحب لضفيف هركذ نع مالكلا ينغتسي امم هانزربأ يذلا ناك مساو .حبشلا

 .هببس اهنأل اهيلإ عفرلاو ضفخلا ةبسنو .اهتاعفترم :داجنلاو . ضرألا تاضفخنم :داهولا (4)



 ةّيرضَبلا ٌةَماَقملا 7”

 ىَضَتْقُم هيلع انْدَدَرَو .مالشإلا ِةّيحَنب هي اور يشاع 351 فخ ل اهنلناو "16

 لور يطق رجالا يشك موق 7 ُهَفْرَط ائيِف َلاَجَأ ّمُث ."مالَّسلا
 لأ نم لججر انأ . '*”يننم قدضأ يلق تحلل .'![رُرَح يِنُعِسوُيَو 5 3 دن وا 9 06 ا ا ا 1

 ع

 ا ل ل لال 0 وَمألا روعتلا م تتر دتكلاإلا
 مة دعاس 7 موك 1683: هوم سلال دع عواك را م م هم موا (ل) يا.

 هش لدغ ضاقت رو دسل ىف وفلل حب ةجع عك“ َتْيَب يِنامَنَو

 7 نضاوخلا

 .انيلإ بدي يأ ءاهلا رسكب انيلإ مهي :ةخسن يفو .ةمومضم مهي ءاه نوكتف اندصقي :انب مهي )١(

 .انيلإ ريسلا هلصوأ ىتح كلذك لزن ملو هصخش ةفرعمل ًالواطت هيلإ انقانعأ انددم :هل انعلتأ (؟)
 .هتباجإ نم بيجملا ىلع ملسملا هضرفي ام :مالسلا ىضتقم (”)

 رظن نيعلا بناوج نم هيلإ رظن :اًرزش دلل .انهوجو يف هرظن بلق :انيف هفرط لاجأ (4)

 الو لاؤس نودب ءيشلا غلبم ىلع فوقولا يف ةركفلا لامعإو نيمختلا :رزحلاو .طخاسلا

 :لاقيو . مهرظنب ه ةودييتنل مهيلع مداقلا ةفرعمل مهركف اوفرص دق نوسلاجلاو .رايعم لامعتسا

 مث ءيشب لعفلا قيلعت نم برض وهو هل رزغأ اذإ ءاطع هعسوأو هبس يف غلاب اذإ :اًمتش هعسوأ

 يفو .هرزحو هءاطعو همتش عسوأ لوقلا ةقيقحو .يقيقحلا لعفلا قلعتم يهو قلعتلا ةهج زييمت

 ميجو يازب اًرجز :ىرخأ يفو .نيعلا ظحلب رظنلا وهو ةمجعملا ءاخلاب اًرزخ اًرزح لدب ةخسن

 .هورجز دق اونوكي ىتح دعب موقلا هبطاخي مل ذإ اهل ىنعم الو
 لك ةفرعم نم قثوأ يسفنب يتفرعم نأل ينم قدصأ دحأ يلاح ةقيقح نع ربخي ال يأ :مكئبني ال (4)

 .ياوس دحأ

 نم ةيردنكسإ لب روهشملا يرصملا رغثلا تسيل اهنأ نايبل فصولا اذهب ةيردنكسإلا عبتا هنأ مدقت (5)

 بحاص ركذ دقو .رثأ اهل قبي ملو مويلا تسرد ةيليبشإ رهن مظعألا رهنلا ىلع سلدنألا روغت

 رهنلاب هنع ربعيو ةيليبشإ رهن ىلع يتلا كلت اهادحإ ةدلب ةرشع تسل مسالا اذه نأ سوماقلا

 .هتيفارغج يف خرؤملا بيطخلا اهركذ دقو مظعألا

 ناك لضفلا هرقو نمو .يل اًماركإ هنم ضفخو هبناج يل دهم يأ :هفنك لضفلا يوذ يل أطو 69)]

 نع ةيانك :هب شيعلا بيحرتو .هلهأ نم نوكي نَم الإ لضفلا يوذ دنع لبقي الو هيدل ًالوبقم

 تيب هامنو .هبالط دنع ةدومحملا ةعسلا ىف شيعلا نم ناك دقف بحي ثيح هلازنإو هيلع هلابقإ

 تسلا سس بسحلا يامال هيو ملم قوحاسنو يأ

 هب عجعج يف لصألاو .هريثكو هليلق يأ همرو همث نع ينعنمو ينسبح يأ :رهدلا يب عجعج (/)

 .اًقلطم هب دعق ىنعم يف راص مث بارتلا وهو :عاجعجلا هب مزل
 اذإ ريطلا نأل وعلا نع ةيانك اهترمحو ناسنإلل ةدعملاك رئاطلل ةلصوحلاو .لافطألا :ليلاغزلا (9)

 ةرمحب دارأ وأ . ةليمرتجلا تلج ةكللؤ نم نهظي اه لوأو ءارتح هترقب تروظفا ضير رئادت اح

 عوجلا ةرارح نم اهباهتلا دارأ وأ .اهمحل نول الإ اهيف نول ال ىتح ءاذغلا نم اهولخ لصاوحلا
 .رمجلا ةرمحك ةرمح اهلو دقتت اًران اهيف نأك ىتح



 ا ةّيرضنلا ٌةَماَقملا

 (١١.ه م كا د 2 ل ل ل ا ع يول رك دو دما ا
 ْمُهمَس ىكذل َنوضَعَي ولف ةكَحَم ضْرأ تايخ ُمهباك

 ميلك يورك انا نإو ايكيا يتولسوأ ًاتكلرتتااذإ

 انييطعلا ةريثلا اقنلق او 1 طي انوي فتم ويبلا ةكئزع ترش
 ةدصقلا لهو "32غ ةعاألا ربا نتا نافل امك. "فلاب وا اهباعلاو "دينا

 ل ا ا 0000 3 2 2 :5 1 2
 موضهم اهُريَقْفَو 0 اهْؤاَم
 "لك 90

 ىكذو .اهئوبتم ةسوبيل تايحلا ثبخأ اهتايحو .هتبنت الو تابنلا نم ةيلاخلا :ةلحملا ضرألا )١(

 غلبم هنم غلبو هوضع نم مدب مهّمس جزتمال يأ ندبو نسأ اذإ لجرلا ىكذ :مهلوق نم مسلا
 هوشهنل اًصخش اوأر ول ىتح مهب عوجلا دادتشا نع ةيانك كلذو هؤافش رسعيف هنس نم نسملا

 .اًنوق هيف اهل نظت ام اهل توق ال يتلا تايحلا شهنت امك مهنانسأب

 الف انيلع تصعتسا يأ ةضفلا نم مهاردلا :ضيبلاو .هيلع تصعتسا :اهجوز ىلع ةأرملا تزشن (؟

 .ىنعملا رهاظ وهو .انع :ىوريو .انيديأ ىلإ لصت

 بوكرلا نم اهرهظ عنمت يأ :ةبادلا سمشت امك تسمشو .بهذلا نم ريناندلا :رفصلا (9)

 بهذلا نيبو هيب ةوادعل نكلو بلطلا مدعل هراقتفا سيلف هبولطم هبجي مل اهنم بلط املكف

 . ةضفلاو

 دوسلا ةراجحلا تاذ يضارألا نم رارحلاو «ةجاحلا دسل لمعلا نع اهبجحو اهدربب ىلايللا دوسلا (:)

 لخانمو ىلاتإلا هضقأ نقف 'نايسسلا ديلا ءامزا امي ضللؤو دانا اهتم طقم الوءاثابت تينت أل فلا
 درا فعالا تانايمز ةفاهلا لاقت ينو كيم يب فعفا و هع تكد: قدمي يسرا
 . ةيدجملا ةديدشلا نينسلا :رمحلاو

 فعض مهيف عرسي ءارضلا لهأو تاقافلا ووذو رابكلا كلام وبأو .انيلإ هتبون تهتنا :انباتنا (5)

 .مرهلا مهيلإ لجعيف نادبألا

 ال زبخلا نأ ديريو .دلو لجرلل نوكي ال نأ :رقعلاو .عوجلا هرسك ام ربجي هنأل زبخلا رباج وبأ (7)

 هدلو نودب اًمقع مهيقل رباج وبأ وهو مهيقل اذإف مهنادبأ ىف فعضلا لغوأ نأ دعب الإ مهاقلي

 مضب رفع نع :ىوريو .مهب فعضلا دادتشال هلكأ عقال الا نيع نأ زبخلا اولا يأ اج وهو

 هذه لثم يف الإ مهاقلي ال يأ ةعساتلاو ةنماثلاو ةعباسلا رهشلا يلايل نم يهو ؛ءاف اهدعب نيعلا

 نيح نع الإ اناقلي ال يأ رهشلا وأ نيحلا اهانعم ناك اًضيأ ءافلا تمض نإف .رهش لك نم يلايللا

 . يضمي رهش وأ
 دجي الو اًريثك لكأي نم ىقشأ امو لكألا ةرثك ىلإ وعديف هكهنيو ماعطلا مضهي يأ : :موضه (0)

 .قحلا يعرم ريغ مولظم يأ :موضهم اهريقفو .ًاليلق
 .هتوق ةجاحب ىفي ام يأ هسرض هبلطي امب لوغشم صخش لك نأ ديري (4)

 اهنيك لعتالا هل كنب 0: لايع هل تناعااذإ بيكم عنيغنو ةجقل كباجتاح يشب ىف هما

 .نيتيبلا يف هركذيس



 ةّيرْصَبلا ٌةَماَقملا 0/4

 ا علا ةدَدِحم بغُز لا يِوُأَي ُ ُفّوَطُي 0 تركع

 نطل ةةوانم هناقلا ءابج- .ينيفقم انهت ىلا هاش

 ."اِتِنْب الك ٍتْيَبَو .ٍتْيَمَك ْيَح يف قزطلا َنْحّرَسَو َمْوَيلا َنْحّبضأ ْدَقَلَو
 َنْيَعاَدَتَو عوُمُدلا َءاَم َنْضَقَأَو .؟عوُلُصلا َدَقُع َنْضَضَفَف .َتْيَل ىلع ٌفكألا َنْبَلَكَو

5 0 (0). 
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 "مال مّرَك يذ لكي 1 انليهلا نيخز ئدف ةةحمشلاو

 هيعس نم هتئيف دعب نكسيو يوأي مث يشمي ام ضرألا يف يشميو ىعسي يأ فوطي ام فوطي

 هرعش هيف تبني ام لوأ دلولاو هشير تبني ام لوأ رئاطلا وهو بغزأ عمج :بغز راغص ىلإ
 ةصخاش يهف توقلل اهراظتنا ةدش نع ةيانك :نويعلا ةددحمو .راغصلا لافطألا ديري نيللا

 .اهيلإ بلجي ام عالطتسال اهقادحأ بلقت اهتديدح راصبألا

 .مهمسجل همومع ديفيل هسبال وسكي بوثئلاب ههبش دقو لوحنلا هنم ديري ةثاثرلاو روثدلا : ىلبلا

 نوكي الو ريغتملا ربغملا ىنعمب ثعشأ عمج وهو نهاسك يف لوعفملا ريمض نم لاح :اًفعشو

 مزلي امم كلذ ريغو هرعش نهدو هندب فيظنتل هب هنودهعتي ام دجوي مل اذإ الإ ةداع ثعشأ لفطلا

 اًنعش نوكي نأ نكميو .راغصلا كئلوأ نولوعي نيذلا ةقاف نع كلذب ينكي وهف هنأش حالصإل

 :هلوقو .ثعشلاب مهنادبأ تلع ةثاثرلاو لوحنلا نأ يأ نهاسكل ٍناث لوعفم وهو كيرحتلاب

 عايج يسمت يهف لاقي نأ لصألاو مالكلا نم يوطل أدتبم ربخ لعفلاو ليلعتلل هؤاف يسمتف
 غارفب ملأتملا الإ هب فصوي ال هنأ عم هيلإ عوجلا ةبسنو ةيعابرلا فلخ نسلا :بانلاو .بانلا

 غارفلا رثأ نأل وأ ماعطلاب دهعلا دعب عوجلا نم دارأ هنأل كلذل ملأتت امم بانلا سيلو ةدعملا

 ماعطلاب بانلا دهع لاط اذإو اهلوصأ يف ةرارحلا نم ءيشب عئاجلا سحي نانسألا يف رهظي

 .رهظلاب تقحل يأ : نطبلا ترمض

 هيف نأ مهنظل هيلإ مهراصبأ نوقلطي مويلا اوحبصأ هلافطأ نأ يأ هسفن تيملل هباشملا يحلاب ديري

 مهو .ءاجرلا قيقحتو ءادنلا ةباجإ نع زجعلا يف تيملاب هبشأ وهو مهتجاح دس ىلع هردقت ةايح
 الف ةكلهلل ةضرع وهف هدنع توق ال نم نأل تيبلا مدع هبشي تيب يف مهراصبأ نوبلقي اضيأ

 .تيب ريغ ىف هنأكف هل ةياقو تيبلا ىف نوكي

 .راقفلا ةلسلسب عولضلا هيلع تكسامت ام ةدقع عمج : عولضلا دقعو .هددب :ءيشلا ضف

 طلسيو امه سفنلا يف ثدحي امم نهتئاغإ نع زجعلا عم فصو يتلا لاحلا ىلع راغصلا دهشمو
 .اهدقع نم عولضلا رثنيو رهظلا مصقي اًنزح اهيلع

 عئاج اي رخآلا وعدي دحاو لك يأ عوجلا مساب تعادت هبغزو .اًضعب مهضعب اعد :موقلا ىعادت

 .كلذ هباش امو كلثم انأو رخآلا بيجيف ءيش كدنع لهف عئاج انأ وأ عئاج تنأ له وأ

 كلذ يف رقفلا ناك مهيلع رهدلا لابقإو مهرمأ روهظو مهزع نمز يأ :مائللا نمز نمزلا ناك اذإ

 ةمالع راسعإلا نوكيف اًرسعم ميرك لك نوكيو رسوم هيف ميثل لك نأل مركلا لهأل ةمالع نمزلا
 . ماركلا



 ل ةّيرضتلا ٌةَماَقملا

 نقاشا 2 الا كاش 2ك تاكا

 .اًمَسُق :ُتْلُقَو .ُةَئاَعَسلا ْمُكِنَلَع يِبْنْلَدَو ."!هَداَس اَي ْمُتْرِيْخا ٍدَقَلَو
2 

 ٌرُخ نِم ْلَهَو .ْنِهيشْعُي وأ .ّنِهيشَعُي ىَّتَف نِم ْلَهْف . اًمَسَدَل مهِبَف نإ

 باج ىَلَع َنْدَأَتْسا اَم هللَوَف :ماَشِه نب ىسيع َلاَق ؟'' ني ب وأ َنِهيَذَعُي

 (ةهرد و
 اَنِإ َمَرَج ال ٠ هك 1 تا 05 2 .ْعَدْبَأَو ٌْعُفْرَأَو . ٌعَرْبَأ ٌعِئاَر مالك يِعْمَس

 ان كتر: "توفت اديشن ءامكألا اقففتو طاسزألا اقيفيستتلا

 ىلإ اوبغرف مهتجاحل دادسلا دوجو ماركلا زوعأو اهماطحب ايندلا مهتلصوف مائللا ىلإ رمألا راص )١(

 ثعبلا موي برقو ايندلا ءاهتنا تامالع يأ :ةمايقلا طارشأ نم كلذو ءاطعلا مهنوحنمتسي مائللا

 ةينبلا ماظن اهنم لتخاف مرهلا هبشي امب تبيصأ اهلجأ رخآ ىلإ تهتنا اذإ ايندلا نأل روشنلاو
 ريغ ءيشلا حنمتو هلهأ ريغ ىلإ رمألا دنست تذخأو تفرخف كاردإلا بهاذم اهيلع تطلتخاو

 .ماركلا مهيلإ ءىجتليو ماثللا دوسي دق اذهل طبر ريغب اطبخ هقحتسم

 ينم رايتخالا مكيلع عقو يأ .لصتملا نيبطاخملا ريمض هلعاف بئان لوهجملل ينبم مترتخا (؟)

 . مكترتحا :ىوريو .ةداسلا اهيأ ءاطعتسالل

 نأل اًريخ ديري اًمسدل مهبطاخي نيذلا موقلا يف يأ مهيف نأ اًئيمي فلحأ :اًمسق مسقأ يأ (9)

 اًفاج اًسباي ناك اذإ ام فالخب نيلوانتملا ىلع هتلوهسو عابطلل هتمءالم ةيآ ماعطلا يف مسدلا

 نظ اذإ مسد نالف يف :لاقي روهشم لثم اذهو ةيذغتلاب ةينبلا ديفي املقو معاطلا يجشي هنإف

 ءاخسلا ةيجس ةبيطلا ةيجسلا ىنعمب ةميش عمج اًميش اًمسد لدب ةخسن يفو .ريخلا هب

 . مركلاو
 نهيدغيو .ةارع نهنأل سابللا يأ ءاشغلا نهوسكي :نهيشغيو .ءاشعلا نهمعطي :نهيشعي (:)

 .ةدربلاو ءاسكلا وهو ءادرلا نهسبلي نهيدريو ءادغلا نهمعطي

 هعم مئتلي اًنايحأو هنود مهفلا باب قلغنيف هنع وبني ةراتف نذألا نم عمسلا عضرم مالكلا قرط اذإ (5)

 هنود نذأتسملا فقي باجح هل نم لاحب هيروط يف عمسلا لاح هبشف .نهذلا باوبأ هل حتفيف

 يف ىلعأ يأ :عربأو .بجعملا :عئارلاو .عجريف ال دقو لخديف .هل نذؤي دق قراطب مالكلاو

 .كعرب دقف لامك يف كقاف ام لكو هنسحو هلامج

 .لجرلا هب لونن ام انيطعت نأ اهانلأس :طاسوألا انحمتساو .اًمح ىنعمب لمعتست ةملك مرج ال )030

 مظعم اوعضي نأ رفسلا لهأ ةداع نأل مهطاسوأ ىلع اهودش يتلا مهقطانم يه :طاسوألاو

 ةليلقلا مهاردلا ضعب الإ مهبويج يف نوعضي الو اهب نوقطنمتي مث قطانملا كلت يف مهريناند

 مهبويج اوحنو .مهطاسوأ نم اوبلط اذهلف مهلق نم ال مهرثك نم هوطعي نأ اودارأ ءالؤهف ةميقلا

 اوعرسيف مهطاسوأ ىلإ مهيديأ اوصلخيل مهمامكأ اوضفنو اهيف ام ةلقل اهنم هولينيل اهوبلطي مل يأ

 يف انشتف امك اهيف انشتف يأ ءاح امهنيب ءاثلاو ءابلاب انثحب بويجلا انيحن لدب ىوريو .ءاطعلا ىلإ
 .هلونتل طاسوألا
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 نحب ' ةعاوجولا ترحاو ©97* فدلت

 مزعج 1 00 عيت 4
 . 70 الم رشنو .هافو كش

 ديم انغ  زعان حج تلافط ا قبلا ف1 1و

 .ملعم زخ نم ءادر :فرطملاو فرجملا )١(

 نم مهنمو اًئيع ىطعأ نم مهنمف تلعف ام لثم ةعامجلا لعف يأ هتقيرط ىلع راس :هذخإ ذخأ (؟)
 .هبايث نم لضف امب هاسك

 .سانلا نيب اهثبيو دماحملا رشني هنأل ءانثلا :رشنلا نم ديري (”)



 ةّيراَرُقلا ٌةَماَقملا

 ندرك دالب صضغَب يف ُتنُك :َلاَق ماشه نق سس انك

 نطراد مباددار اكفم يي وختم وع نول نيت لولا
 قرر طبخا تللظت... "يي ييراي علا الو وويعرب نييبتي ويلا ذاق

 هليل يفانأ انيق ع2 ِرِفاَوَحِب .لبللا َنْطَب ٌضوخُأَو .ٍراّيْسَّنلا اًضَعِب ٍراَهّنلا

 0و و خيسأ 1” طاوطولا افبف صنت لو: طاطنلا اهوا العا

 .نميلا لئابق نم ةليبق :ةرازف )١(

 تبعت اذإف هتبكر ام نيبو هئيب حوارتل هدوقت ام :لبإلاو ليخلا نم ةبينجلاو .ةميركلا ةقانلا : ةبينج (؟)

 نأل ةيانكلا باب نم اًبكار ديري :ًالحترمو .كلت حيرتل ةبينجلا ىلإ اهيلع تلوحت كتلحار
 .بنكريل الإ هتقان ىلع هلحر عضي الو الثم ةقانلا ىلع لحرلا عضو نم لاحترالا

 هيف عقي ام لاوهأو همالظب ليللا ديعو ةميزعلا كلت نع هينثي ال ةتباث ةميزعب هديري :نطولاب مهي (9)
 ةدعابتم ءاديب عمج ديب كلذ يف ناك نإو نطولا نيبو هنيب ةفاسملا دعب اهنع هلوحيو هيولي الو

 .اهيف نيزاتجملا كلهتو اهيكلاس شحوت ناكسلا نم ةيلاخ فارطأل
 هب هبشملا ةفاضإ نم راهنلل قرولا ةفاضإو طقسيل قرولا ضفن يأ اهقرو طبخ وأ ةرجشلا طبخ (:4)

 وسكي هنأل نامزلا ةحودل قرو راهنلا تاعاس نأكف ريسلا ىنعمب رايستلا ىلإ اصعلا ةفاضإك هبشملل

 عطق هنأ يأ .ةقرو دعب ةقرو اهب رثشني اصع ريسلا نأكو .هتحود قرولا وسكي امك ءاهب نامزلا

 ناظم نم هيف امب تارمغلا ميظع اًرحب هليخف ليللا ءاج ىتح ةعاس دعب ةعاس راهنلا هريسب

 .ليخلا رفاوح يف هنطب يف ضوخلاب هيف ريسلا نع ربع اذهل ةفاخإلاو جاعزإل
 ىدهأ نالف :لاقي ةيادهلا يف لثملا برضم وهو اطقلا (باحس نزوو ةمجعملا نيغلاب) : طاطغلا (5)

 ةعيبط نم طاوطولاو .ةيادهلا ىلإ هيف ليبس ال جاس ميهب اطقلا هيف لضي يذلا ليللاو .اطقلا نم
 برسم ال داوسب مالظلا نم تناك ةليل يف طاوطولا رصبي مل اذإف ليللا يف الإ ىري ال نأ هرصب

 .ءيش يف يلايللا رئاس لاح نم اهلاح نكي ملو ةرملاب هيف ءايضلل
 عال ضرألا هجو ىلع ليسي يأ سيح ءاحلا وي فاق دايقنا ةلوهسو هريس ةعرس يف هسفن هبش )١(

 5 م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم
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 .تالئألا موي ٍتالآلا مات ٌبِكاَر يل ْنَع ْذِإ .ْعْبضلا اَّلِإ َحِراَب اَلَو .©"”ُْبَسلا

 السلا يكاَش نم .َلّرغألا ُدْخَأَي اَم ُهْنِم يِنَّذَحَأَت .©"ِتاَوَلَقلا َروُشْنَم ّىَلِإ يوطَي

 طْرَخَو .ٍداَدجلا طْرَش َكنوُدَف 3 ّمأ ال َكَضْرأ :ُتْلُقُف ُتْدّْلَجَت يئكل

 ْنِإ ٌبْرَحَو .تئِش نإ ٌمْلِس اَنَأَو .""ةّيِدْزَأ ةّيِمَحَو .ٌْمُْحَض ٌمْضََخَو .“*اِداَتَقلا
 نمد :تيعأاا نوح لعن هتيصأ املي + لاقك كلا نقل "لفن "كذا 03

 ال ."*:ماَنل يما َنوُدَو .””تزّواَح نإ ٌحيِصْف .َتْرَواَش نإ ٌحيِصَن :َلاَق ؟َتنأ

 .ءاملا يف موعلا وهو :حبسلاب ةماقملا لوأ يف ةبينجلاو ةبيجنلا ريس هبش امك عقوب هل سحي

 نونميتيو يبظو ريطو شحو نم كراسي نع رمي يذلا : حرابلاو .كنيمي نع رمي يذلا : حناسلا 2220

 نم دجي ال اهيف رئاسلا نأ ىتح ةفوخم ةعبسم قيرطلا نأ يأ .حرابلاب نومءاشتي امك حناسلاب
 .عبضو عبس نم ةسرتفملا الإ اًحراب الو اًحناس ناويحلا

 دصقي يأ :تالثألا مؤيو .هحالسل لمكتسملا :تالآلا ماتلاو .يل ءىارتو يل رهظ :يل نع (؟)

 يوطي هلوقب هوحن ريسملا يف هتعرس نع ربع مث .ملكتملا ةهج يف همامأ تناك لثألا نم اًراجشأ

 روشنم بوث هيدل اهنأكف ءارفقلا ةعساولا ءاديبلا يهو ةالف عمج تاولفلا روشنم يوحن يأ ّيلإ

 .هيلإ اهفارطأ دعبأ مضي ىتح اهيوطي هتعرسب وهو
 يكاش نم هذخأي لزعألاو .هتكوش وذو هديدح :حالسلا يكاشو .هعم حالس ال نم :لزعألا ()

 .فوخلا دشأ رشلا هيف نظو هآر اذإ حالسلا

 مأ الو .فقو كضرأ مزلا يأ يونملا لعفلاب بوصنم كضرأو .ةوقلا راهظإو تبثتلا :دلجتلا (:4)

 .ةداع هيلع رداق الإ ءوسلاب أدبي ال ذإ هاشخيف ةوق هيف نظيل متشلاب هأدبي .همأ دقفب هيلع ءاعد :هل

 .اهوحنو ةنسألل ابظلا نم ذفانلا وأ هريغ وأ اًفيس لصنلا نم عطاقلا ىنعمب ديدح عمج :دادحلا (5)

 عطقلاو حرجلا وهو دادحلا رثأ نع هب ىنك هغزب اذإ ةماجحلا عضوم ماجحلا طرش نم :طرشلاو

 .ربإلا لثم كلذك بلص كوش هل بلص رجش :هداتقلاو .فيسلا الإ كنيبو ينيب سيل يأ

 داتقلا طرخ هنود نولوقي لانملا بعصلا رمألاو . ضرألا ىلع رثنو هكوش نم طرخ ام :هطرخو

 ال يتلا قيرطلا يهو داتقلا كوش ىلع اهيف سودي قيرط نم هيلإ بلاطلا لصي نأ دب ال يأ
 . سادت

 نوطب اهل ةريبك ةليبق يأ أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزألا ىلإ ةبسن (1)
 .ميضلا ءابإو ةوقلاب ةروهشم ةريثك

 براحم يأ برح انأ لوقيو .رشلاب ينأدبت ال نأب كلذ تئش نإ اًبرح ينآ ال نيسلا رسكب ملس (0)

 .ناودعلاب ىنتأداب نأب كلذ تدرأ نإ كل

 ةليضف يهو اًعم يأر ةحصو قدص نع كلذب ينكي هترواش نإ كل هحصن يف قداس :حيصن (8)
 .هتثداح يأ هترواح نإ حيصف :لاقف قطنلا ةليضف كلذ ىلإ مض مث .قلخلاو لقعلا

 نم ملع يأف همف مثلتملا يفخي امك همسا ىفخأ هنأ دارأو باقنلا نم مفلا هب ىطغي ام :ماثللا (9)
 .هملع نم ةقيقحلا فشكي الو همسا نع باجحلا طيمي ال هركذ مالعألا



 م ةّئراَرُغلا ُةَماَقملا

 مق ىتح م ""والبلا توج تروج :لاف"6''”ةيعطلا انف: كلك .مالغألا هطيِبْن

 َياَراَصُفَو .“*نائب ُهُمُقْرَي ٌناَيَبَو .ُناَسِل ُهُمِدْخَي ٌداوُه يِلَو ."اداَوَج ِةَنْفَج ىَلَع

 .نتسالاو لع ملط وز يوكل ويح لإ سار جاطوج يسيل عر
 ينْنعَبَشَو َعْدَوَو .ُهُراَكْذَت ْبْهَي ْملَو َباَغ ُهّنكل اَهِبوُرُعِب يّْنَع َبَرغَو .سْمّشلا َعوُلُط
 ذاخش :كقف هبل ناك انا ىلإ "واو + اقنع ترق ' .اهتغ كنتي الو“ .“"ةزاقآ

 نإ ندا زا داتما اهينكرم هر ح اد عطنا يقل "ل كا وأ

 نم َكُرْعِش َنِئأَف َكَنَراَبِع َتِيَلَج ذق ىتف اي :تلُقَف .«"هِنَلَع ٌعِسَتَو هل حَشْرَ
 020 2 مه 5# عع هاه ع م(١٠١) 00 ا ا ًّ 4:
 ْمْفَرَو .هتزيرغ دَمتَسا مَن ؟ يرعش نم يمالك نيآو :لاقمف ؟كمالك

 )١( يقن يأ ةمعطلا فيفع نالف :لاقي بسكلا هجو نيعلا نوكسو ءاطلا مضب ةمعطلا .

 .رخآ ىلإ بيج نم لصوو اهعطق :اهباجو .اهلخادم :نيضرألاو دالبلا بويج (؟)

 .اهيلع عقيف هتنفج نم نافيضلا لكأي ميرك داوج ىلإ لصي ىتح ديري .ةريبكلا ةعصقلا :ةنفجلا (؟)

 يناعملا نم هلثمي امع ريبعتلاب همدخي يكذ داؤف هل يأ .ةباتكلا يأ :مقرلا اهبو عباصألا فارطأ (:)

 حيصف ناسللا حيصف هنأ يأ هلمانأ هطخت عيفر ةحاصفلا يف لاقمو عيدب نايب هلو حيصف ناسل

 .ملقلا

)2( 0 0000 

 ةبينجلا اهنم داري دقو هل ىطعتل اهلماح رهظ نم اهلازنإو هنم اهؤاندإ :هل اهضفخو .ريعبلا يبنج

 هيلإ اهفيفخت ىنعمو .هتبينج يل ففخي :ةياور يفو .ةبوكرملا عم داقت يتلا يهو ةبونجملا ىنعمب

 ىصقأ :ياراصقو .هانرتخا ام هجولاو .اهيلع هرفس ةياغ غلبيو اهبكريل ةبه هيلإ اهب عارسإلا

 اهغيرفتو اهيف ام لك هؤاطعإ :هل اهضفنو .اهوحنو بايثلا ءاعو :ةبيقحلاو .ميركلا كلذ يبلطم

 .توح ام لك نم هل

 هراثآ نكل هقرافو هعدو ناك نإو هتبنم بيطل ةراشإ ةرحلا نباب هنع رّبع يذلا ميركلا كلذ نأ يأ (7)

 .هعم ريستو هعيشت لزت مل لب قرافت ملو عدوت مل تابهلاو اياطعلا نم

 ربخلا يه اهتيؤر ةرضاح ةدوجوم اهنإف اهسفن اهنم برقأ ربخم راثآلا كلت نع كربخي ال يأ (0
 .تقولا كلذ يف اهسبل دق ناك يتلا بايثلا ىلإ راشأ يأ :أموأو .اهنع

 فضصو: ذاحشل ثعن :ةذاخأو ..ءاطعلل ممهلا هلاؤسب دحشي هنأل كلذب ىمسو لئاسلا :ذاحشلا (8)
 .هفوصومو فصولا نيب محقم مسق ةبعكلا هبرو : هلوقَو .ذخألا نم ةغلابم

 امل مث .هيطعت يأ :ذاحشلا اذهل حشرت نأ دب ال :هلوقب رخآ اًصخش بطاخي هنأك هسفن بطاخي (9)

 .قوف نم لاس اذإ ءاملا حس نم هيلع حسيو :لاقو فطع امب كردتسا يفكي ال حشرلا دجو

 كرعش ةناكم نيأف ةغالبلا ةيلح ىف اهتزربأو ةحاصفلا ماقم نم اهتلزنم ترهظأ :كترابع تيلج(١٠)

 اذج ايندلا ةجردلا يف يمالك نأ يأ يرعش نم يمالك نيأو اًركنم باجأف .كمالك ناكم نم

 .ةولح اهتدجو :يأ .تيلج ناكم يف تيلحأ :ةياور يفو .هيلإ ساقي ال ثيحب يرعش نم
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 :لوُمَي ْأَّشْنَأَو َيِداَولا لَم ٍتْوَصِب ا

 (0الَو دلك نكل ضْرألا ٌسَمَت ٌسْمَحَو  اَلَفلاَو لِيَللا يل ُهاَدَعَأ َعَورَأَو

 © ةدايشلا ىف اًمَعُم َناَكَف ُهَدوُع مراكملا ران ىَلَع ٌْتْضْرَع

 (0داهَستف هرب نِم ُهُيْلَهاَسَو ُهُبْعَدَخَف ِهِلاَم نَع ُهَُبْعَداَحَو

 :هتريقع عفرو .ركفتلاب اهنم ددملا بلط :اهدمتساو .هنهذ ةحيرق اهنم دارأ ةعيبطلا :ةزيرغلا

 . حاص

 ةلزنمب هلعج هيلع هتماركلو هرظنم كرهج هتيأر اذإ نمو عاجشلا وأ داؤفلا يكذلا مهشلا : عورألا

 .الفلا يفو ليللا يف هفداص هنأل خلا سمخو الفلاو ليللا يل هادهأ :لاقف ىدهي سيفن رهوج

 عباصأ سمخ اهل لجر لك نأل سمخلاب اهنع ربعو لجرألا هوحن هب ىشمو هيلإ هقاس يذلاو

 اهب طين يذلا لمعلا يدؤت الو يشملا ىلع ىوقت ال اهعباصأ نودب يهف عباصأ تاذ لجر لكو

 اهنأو اهتعرس نع ةيانك :ضرألا سمت :هلوقو . اهتدئاف يف عباصألا يه لجرلا نأكف يغبني امك

 اهسيسم رادقم نأ يأ الو الك نكل :هلوقب كلذ دكأو تابث ريغ ىلع اًساسم الإ ضرألا يقالت ال

 يفو .الو ال ظفلب لاوزلا يف ةعرس لثملا برض فرع دقو ال ظفلب ظفلت نأ رادقم ضرألل

 لئاقلا نوكيف هيلعو هسرف مئاوق فصي فيفخلا عيرسلا وهو :شمحألا عمج شمح :ةياور
 .الجار ال اًسراف

 اهيلع ضرع اذإ رانلا نأ يف رانلاب مراكملا هبشو هلاعفو مركلا نايتإ يهو ةمركم عمج مراكملا

 ثبخو همؤل رهظيف اهابأيف مراكملا نع ميئللا ضرعي اذكهو ثيبخو بيط نم هيف ام تعاذأ ءيش
 ريمضلاو «هدوع» :هلوقب اذه حشرو .هتكلم نسحو همرك فرعيف ميركلا ضرعيو .هتعيبط

 املف .اًضيأ هيبشتلل ةفاضإلاو .رانلا ىلع ضرع اذإ هتحئار حوفت فورعم بيط :دوعلاو .عورألل

 يف هلوصأ تمرك اذإ الإ كلذ نوكي الو ميركلا ةحئار هنم تقبع ةمركملا ران ىلع هدوع ضرع

 لاعف نم يأ ةقباس عمج :قباوسلا يف :ةخسن يفو .ةدايسلا يف مهعم هنأ رهظف هتاهمأو هئابآ

 تيبلا نوكي ىتح كلذك همامعأ نوكي الو تاريخلا ىلإ نوقبسي وأ ةداس اًمامعأ هل نأ ديري ريخلا

 همأ تبنم نوكيف لاوخأ اهيف هل ةدايسلا يف لوخم وهو لاوخأ هل نم :لوخملاو .مرك تبنم

 . هئابآ تبنمك ةبرتلا بيط
 نكل هظفح يف قذحلا لمعتسي الف هرظن يف ريقح لاملا نأل هلام نع عدخي نأ ميركلا ةداع نم
 يف شغلا قيرطب تناك اذإ امأ ءاطعتسالا يف ةليسولا نسحو ءادجتسالاب ةعيدخلا تناك اذإ كلذ

 اسيلو ةهالبو ةلفغ نع نوكي امنإ لماعملا شغب عادخنالا نأل هعداخل ميركلا عدخني الف ةلماعملا

 وهو نيروهشملا ءايخسألا ضعب رفعج نب هللا دبع نع يور دقو .ءيش يف مركلا لالخ نم
 امف ءاهتيطعأ فيك ىلابت الو ةريثكلا فالآلا ىطعت كنإ :هل ليقف هيلماعم دحأ ةبساحم يف ققدي

 عورألا حدي اذهفأ .يلقعب حمشأ ال نكل ئلامي عمسا نإ :لاقف ؟قئاؤذللا نع لاست كلاب
 هرب نم لهسي امب هيلإ ىتأ :هلهاسو .ةعيدخلاب هبلغو هعدخ هلام نع هعداخ امل هنأب هاقال يذلا

 .هرب يف هرب نم لدب ىوريو .ًالهس راص يأ لهستف هيلع
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 01 امي ضيرقلا ظنا نم ينال“ .:ىنيظتم دعو اهتلانعت َملو

 لا لال يقتل فاقع يا ولا مات

 ا ل اننا ف صا حقا نار

 :لاَقَف ا دي غي انميف كلو: ىتف اي "”كلشو ىَلَع 2 20000

 ال :ْتْلُقَو "اهْيَلَع يِعْنُجِب ُْتْضْبَق مَ ."اَهتَلِماَحَو نإ :ُتْلَقَ . ""اَهيِف اَمب ٌةَبيقَحلا
 0١0 ماهل ام رك نملك رو 2 ا ا
 5 كَملع َملعأ وأ اياز ال. '""تيخ ةدعلاو نماينشو انقل هقول يِنَلاَو

 0 يأ : ينالب 5 .ًالوأ الكل رثن نم هب قام هقطنما نم دارأو .قومحم هدجو ذا

 0 ا ا را ا 6

 املو . .هسفن ينعي اًعطاق اًميس يأ اًمراص الإ زهي مل هرابتخاب ينزه امل هنإ :لاقف هفيسل عاجشلا

 . هيلإ مدقتلا يف الوأ يأ قيسلا ىلإ الوأ الإ ينقلي مل ةداجإلا تاياغ ىلإ قبسلا يف ينالتبا

 را ا ا راضين رع يجو ينقط ا قرف

 مركلا 0 ةدافإلا دقن يق رحألا ىلإ مضي 1 . ةبكرلا 0 الو قوق ام. كلإ يأ كاعلنلا عض وم

 ل و و

 لوجحو ةمولعم ررغاهل انودع يف ةروهشم انمايأو

 ناك هلعلو .الجحم رغأ الإ هتحت ام رأ ملو يأ هرأ مل يف ريمضلا ىلع فوطعم ؛هتحت امو»

 .هرفس لوأ يف هتقان اًبكار ناك هنأ هسفن نع يكحي ماشه نب ىسيعو .هيقل امدنع اًداوج اًبكار

 :لوألا رطشلا يف ىوريو .امهتقيقح ىلع هتحت اميف ليجحتلاو ةرغلاو اًداوج تناك ةبينجلا لعلو

 مهعنمأو اًبناج سانلا زعأ الإ هرأ مل يأ باجحلا نم :اًبجحم .يازلاو ةلمهملا نيعلاب زعأ الإ

 .اًياجح ةبيهلا نم
 .ةدؤتلا رسكلاب لسرلا لصأو لهمت وأ فق ماقم موقت ةملك :كلسر ىلع (4)

 .هلمحأ امم يعم اميف يأ :ينبحصي اميف مكحلا كل (4)

 .اهوحنو بايث نم اهيف امو يه اهبلطي هعم يذلا عاتملا ءاعو :ةبيقحلا (5)

 نم مهف ام ىلع ةفوطعم ةبيقحلا لمحت تناك يتلا ةقانلا يأ اهتلماحو معن ىنعمب باوج «نإ» (

 .اهتلماحو ةبيقحلا كتيطعأ مالكلا ريدقتو 'نإ»

 . هعباصأ عومجم مضلاب هعمج (8)

 سمخ اهقشو .اهيف هعدوأ سمللا اهمهلأو .هيلع اهب ضبق يتلا عباصألل اهمهلأ يف ريمضلا (9)
 .ةدحأو فك نم عباصأ

 هلاح ىلع تفقو اذإ هملع تملع :لاقي .كلاح ةقيقح ملعأ نأ الإ ينقرافت ال :ينليازت ال١29)

 -اقيطنم ناك اذإ الإ اًملع كاردإلا نوكي الو كب قلعتملا ملعلا تملع لوقلا ةقيقحو .يه امك
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 نأ ُتْنِبَل اَمَف .ُيِرَدئكْسِإلا حفلا وُبَأ اَنُحْيَش لَو َوُه اًذِإَف '''ههجَو ْنَع ُهَماَتِل َرَدَحَف

 050 9 مي 1 ف 22 | ال : 4 5 ا اننتأ 4 3 و

 كلا ككل ١ فخ هك وا
 وردا أ 0 : 2 هش 07 . 3 تن ام هام <

 :مولعفلا ىلع --
 وبأ هخيش وه حالسلا يكاشلا سرافلا كلذ نأ رهظف فشكنا ىتح ههجو نع هلامأ :هماثل ردح )١(

 .ةيتآلا تايبألا هذه أشنأ نأ ثبلي ملف حتفلا

 امب بجعت كنإ :لوقي .هتيلحب بجعملا :لاتخملاو .هب حشوت هلثمو هدلقت :فيسلا حشوت (؟)
 يف ناك اذإ الإ ءيشب باجعإلا يغبني ال هنإف باجعإلل لحم ال هنأ ريغ فيسلا اذه نم تدلقت
 هب عنصي اذامف هفيسب اهماسجأ نم حاورألا جعزي فيك اًراع ًالاتق نكي مل نإف . .هنم عضوملا
 .هانركذ ام باوصلاو .ًالاتخم لدب ةلمهملا ءاهلاب ًالاتحم : :ىوريو .هب بجعلل عضوم يأو

 نأش كنأش امنإف هلهأ نم تسل كنأل كنيزي ال كنيشي فيسلا حشوتف الاتق كن مل اذإ : :لوقي (9)

 :هلوقو .فيسلا نم كب قيلأ وهف الاخلخ اهعنصاو كفيس اهب تيلح يتلا ةيلحلا غصف ءاسنلا
 :يهو تايبأل نيمضت خلا فيسلاب عنصت امف

 الاطبأ برحلا  يفهب يصعي نمل فيسلا عد

 ال خله كقيس دهب تيطاح كشكاام غخصو

 النت كك حلا اذإ ففيسلاب عنصتامف



 وُنأَملا

 و 2

 ةيظحاحلا ٌةَماَقملا
 ام

 ْثيِدَحْلِل اَهْيَْلِإ ٌتْبَج أف 2ةَمَنلَو ُةَقْنَوَو يينزاَنأ ا

 َاَرِذ ّيَلِإ َيِدْهَأ وَلَو ا عاَرُك ىلإ ٌتيِعُد ْوَْل : هك هللا ٍلوُسَر نَع

00000 

 راد ىلإ نيشلا ا نفقا 7

(00 

00 

 مة

(0) 

2) 

 فرفإ © + 3 7 ُلْحأَم : مااق او : 0

 اة فل تارفاو  ةةهشن دل هيدي هني ناك

 َتْفَولا اَوُذَخ ا ءايط ايدو الا كو .اًهطاَسِب ٌشِرُف ْذَق

 .راثأ لعاف ةميلوف .اهيلإ كلذك اوعد ةقفر عم اهتباجإل ينتكرحو ينتجيه يأ : ينتراثأ

 يف وضع رقحأ وهو ثنؤيو ركذي قاسلا قدتسم فاكلا مضب عاركلاو .هنع يورملا :روثأملا

 ريقفلا سفن بيغرت يف بييطت ثيدحلاف .هتياغ رقفلا هب غلب نَم الإ هيلإ وعدي الو لكؤي ناويحلا

 ىلع ثح هيفو .محل نم اًعارذ تناك نإو هتيده لوبقبو رقفلا هنم غلب امهم هتوعد ىلإ هتباجإب
 ظفل كلذ ىلإ ةراشإلا عضومو .اهل ًءاقبتسا وأ هتبحمل اًبالجتسا اًضيأ هتيده لوبقو ينغلا ةباجإ

 .ىفخي ال امك !ول»

 ةياغ اهنأك لاحلا عضوم يف «هذخأت»و .هنيبو اهنيب يلخ يأ نسحلا بصنب :نسحلاو تكرت

 هل ليصفت هذخأت نم لدب «يقتنت تتلو .لجادل يأ قينعلا نيوب اهني ياخ هنآ أ نسحتلا عمساهكرتا

 هوجو نم تعمجتسا امب رادلا ليخي .هتءاش ام هنم راتخت يأ :رايتخالاو ءاقتنالاو .لامجإ دعب

 .هجهبأو هلمكأ ذخأي وهف ءاش ام هراوطأ نم راتخي نسحلا كلم دق راتخم صخش اهنأك نسحلا

 هيئارغ نسحلا نم تراتخاف .ردانلا بيرغلا وهو فيرط عمج :فئارطلاو .تراتخا :تقتنا

 ىلع ةدايزلا نم تبلط لب اهلامج هب لمكيو اهءاهب ممتي ام ىلع اهرايتخا رصتقت ملو هرداونو

 .ةياغلا نع لضفي اهيف نسحلاف اهريغل هبهت نسحلا نم اًئيش كلذ

 قئاللا هئاشغب شارف لك ةيشغت طامنألا طشيوا .ناك اّيأ شرفلا ةراهظ وهو طمن عمج : طامتألا

 .اهبناوج يف ةنيزلا داوم فيفصت طامسلا دمف طامس وهف فطصم لكو .هب
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 هْيلِإ انرصفق . دوعو يانو .دوصمم نذو .دوضنم ٍدروو .دوضخم سا َنْيَب 01 0 1 تا د را و ا محام و

 كابر كنروكو لمان كنك اذ نازك لقت اكوعف ثا" :اووادَصو

 ُهءاَقْلَت ٍناَق نِمَو .ٌمِصاَن ِهِئاَزِإِب ِكِلاَح ْنِمْف , 9هناولا تفلت: ةلافج تُفطماَو

 يقل ولالا تيا كر فاوفلا يطا زذر داك لو: هاقطلا ىلك اكون" فان

 يف ُلوُجَتَو .ٍناَريجلا ٌضْرَأ ىَعْرَتَو .ٍناَفِجلا َنوُيُم ْأَقْفَتَو .ِناَفْعُرلا ةوُجْو ُذْحَأَتَو
 َوْهَو .ةَعضملا ةَعضيلاب ُمِرْهَيَو .2"ةَمْقللا ةَمقللاب ْمَحْرَي .ةَعْقُرلا يف َحُيلاك .ٍةَعْضَقلا

 رصم يف فرعيو اًناحير ةماعلا هيمست ةحئارلا بيط هقرو رجش :سآلاو .راد ىلع فوطعم موقو )١(

 هانث اذإ هدضخ نم لوعفم :دوضخملاو .روبقلا ةمنسأ ىلع عضويل رباقملا ىلإ هنولمحي نيسرملاب
 نوبحي امب هليكشت يف دب الو ةنيزلل ًالاكشأ هنم نوعنصي سآلاب نوتأي ام اًريثكو .رسك ريغ نم
 .رمخلا ءاعو :ندلاو .فوفصملا :دوضنملاو .رخآلا ىلع هناديع ضعب فطعو هينث نم

 مد هنول ةواقنل رمخلا نأكو .همد ليسيف دصفي يذلا قرعلاب ههبش هماتح ضف يذلا :دوصفملاو

 برعلا دنع ةبابشلا هبشت تابرطملا نم ةلآل ةيسراف ةظفل :يانلاو .دصف اذإ قرعلا نم ليسي

 .ةفورعم راتوألا تاوذ تالآلا نم :دوعلاو .ةيريفص اهيف تامغنلاو

 .انيلع اولبقأو مهوحن انفرصناو مهيلع انلبقأ (؟)

 ماعطلا ةيعوأ :ضايحلا نم دارأو .ةدئام يمس هيلع عضو اذإف ماعطلا هيلع عضوي ام :ناوخلا (*)

 .رهزلا وهو هرون جرخأ رجشلا رونو .اهيف عضو ام ةرازغو اهمظعب اًراعشإ اًضايح اهامس

 امو ناوخلل ليثمت مالكلاو .راجشألا ىلإ اهيف دصقلاو اهراجشأب عاقبلا ضايرلا نم نوديريو
 اهصصخو رابكلا عصقلا :نافجلاو .اهراهزأ ناولأو ضايرلاب اهناولأو ماعطلا عاونأ نم هيلع

 ضايرلا ريونتل ريسفتلاك ناولألا فالتخاو ةينآلا رئاس ىلع اهل زايتمال ضايحلا يف اهنأ عم ركذلاب
 .ضايحلا ضعب ىلع صيصنتلل نافجلا فافطصا نأ امك

 ديدش وهو :عصانلا هئازإبو داوسلا ديدشلا يأ :كلاحلا نم اهنيب دجتف ناولألا فالتخال نايب (:5)

 .ةرفصلا ديدشلا وهو : عقافلا هءاقلتو ةرمحلا يف غلابلا وهو : يناقلا نمو ضايبلا

 .رفسلا اهيلإ دنسيو دلب ىلإ دلب نم بهذي رفاسملاب هنع دعب ام ىلإ اهلواطت يف هدي هبشي (5)

 يف اهنيب قفوتو ناولألا نيب عمجت هديو .حلصلل مهنيب ىشم اذإ موقلا نيب رفس نم :رفستو
 .اهنيب داضتلاو نيابتلا لاز كانه تجزتما اذإ يهو ةيذغتلا لمعو ةدعملا لاغشإ

 ليخو .هدوجأ وهو اًهجو ىمسي هزبخ دنع رونتلا ىلعأ ىلإ هنم ناك امو فيغر عمج :نافغرلا ()
 .هديب لقملا كلت أقفي هنأكف اهطاسوأ نم لوانتي لجرلا كلذو نوفج يف القم نافجلا يف ام

 ةداع ماعطلا نم هيدي نيب ام لك صاصتخاو ةمعطألا نم مهيدي نيب امع ناريجلا ضرأب ىنكو

 يلي ام نأكف .«كيلي امم لك» :ِهيكَي ّيبنلا نع ةيمالسإلا ةعيرشلا بادآ يفو برعلا دنع ةفولأم

 ىلع ريسي جنرطشلا راجحأ نم ةلآ انه :خرلاو .هريغ نم اهيعرب قحأ وه هل ضرأ لكآلا
 لوقي نأ اهدارأ ول ةغلابملا يف لخدألا ناكو .جنرطشلا ةعقر :ةعقرلاو .هجتا ثيح ةماقتسالا

 .ةعقرلا هوجو نم هجو لك يف ريسي زرفلا نأل ىفخي ال امك ةعقرلا يف زرفلاك
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 انب َفْقَو ىّنَح هْعَم يرن ِثيِدَحلا يف ْنْحنَو .ٍفرَحب لبني ال ٌتكاَس كلذ عَ
 ِثيِدَحلا ُلّوَأ َقَقاَوَو .2'اهِتَباَرَدَو عُفَمُملا نبا ٍفْضَوَو .ِهتَباَطَخَو ظجاَجلا ٍرْكِذ ىَلَع
 ىدلا .تنيرقلا يوتا أ : ثلججلا َلاَقَك . "”ناكملا َكِلَذ نع اَنْلَْو ٍناَوْحلا َّرْخآ

 .هيَْسَو ِةَحاَصْفلا يف ِهِئئَس ٍنْسُْحَو .ِهِتَسَلَو ٍظحاجلا ٍفْضَو يف اَنْذَحَأَف ؟هيف ْمُكنُك
 ِراَد َلْكِلَو .َلاَقَم ماَقَم ّْلُكِلَو .ٌلاَجِر ِلَمَع ّلكِل ُمْوَق اي :َلاَقَْف ." ٌكاَنْفَرَع اًميف

 ْنَع ُهَل َّرَشَك لُكَف . مثدقَمْعا ام َلَطَبَل .ْمُثْدَمَتلا ْوَلَو .*”ظِجاَج ِناَمَز كلر تناك

 ءاندفا ةتلفو "1و كلارا كاتو زاتكالا ننلار ضأز ىلإ اكنأل دبات

 .ُفِقَي رَخآلا يِفَو .'"”فِطُْفَي ةَغالَبلا يَّمِش ٍدَحَأ يف ظجاَجلا نإ :َلاَقَف .اًنْذِزَو

 َنوُوْرَت ْلهَف ."”ورغِشب ُهُماَلَك ٍرْزُي ْملَو .هرْثَن نَع ُهُمظَن ْرْضَقُي مل نم ُعيِلَبلاَو

 ىلإ عوضوم نم انب لقتني وهف ثيدحلا عم يأ هعم يرجن :هلوقو .قطني ال يأ :سبني ال )١(
 ةيمالسإلا ةمألا يف ءاملعلا ءافلس نم :ظحاجلاو .اًضيأ ثيدحلل فقو يف ريمضلاو .هعوضوم

 نباو .هرصع ءانبأ بتكأو هتقو لهأ بطخأ ناكو ةرجهلا نم نيتئامو نيسمخو سمخ يف تام
 يذلا وهو نيفورعملا ءاغلبلاو نيروهشملا ءامكحلا نم ةرجهلا نم ةيناثلا ةئاملا لاجر نم : عفقملا

 .ناسللا ةدح :ةبارذلاو .ةيسرافلا نم ةنمدو ةليلك باتك مجرت

 دقف ناوخلا ىلع مهسولج نم ةظحل رخآ يف نأك عفقملا نباو ظحاجلا يف ثيدحلا لوأ نأ قفتا (؟)

 .هنع ىحنت :ناكملا نع لازو .هب لمعلا قلعت تقو ماقم ناوخلا ماقأ

 .ةقيرطلا نيسلا حتفب :لوألا نئسلاو .نابيلا يف هقالطنا نسحو ناسللا ةقالذ كيرحتلاب نسللا (©)

 روثأملا نم هانملع اميف يأ «هاتفرع اميف» :هلوقو .جهنلا اهمضو اهرسكو اهحتفب يناثلا ننسلاو

 .هجهنو هتقيرطل انناسحتسا ناك هريغ نعو هنع
 ظحاجلا يف مهمالكف هناكمو هنامز فالتخاب فلتخي ءيشلا نأ يف لاثمأ اهلك لمجلا كلت )0(

 مهنامز ءانبأ ىلإ سيق ولف .هنمز لهأ عم ظحاجلا سيق ول حصي هاوس نم ىلع هل مهليضفتو

 .هيلع ديزي وأ نامزلا ظحاج هنأ ديري هقوفي وأ ظحاجلا لثامي نم مهيف ناك اميرف

 دنع كلذ نوكي هفشكو هادبأ :هبان نع رشك .رابكإلل هفنأب مشأو .راكنإلل هبان نع :ةياور يفو (5)

 .هماظعإو مالكلا رابكإل هعفر :هفنأب مشأو .يناثلا ليبق نم انه امو بضغلا ةدشو كحضلا

 .غلبأو ىلعأ اهانرتخا يتلا ةياورلاو .هلثم نم ردصي نأ يغبني الو هلئاق نم ربكأ هنأ ىلإ ةراشإلاو

 حيحص لكلاو هدنع ام بلجأل لدب هيدل ام بلجألو هل تكحض لدب هيلإ تكحضو :ىوريو

 . حيصف
 .ىشملا ىف اهوطخ قاض اذإ ةبادلا تفطق نم :فطقيو .رئنلا هنم ديري ةغالبلا يقش دحأ 030

 ' .اًقيش هيف لقي مل هنأكف ءارعشلا اهب محازي ةرهش هيف ظحاجلل سلو .مظنلا وه رخآلا قشلاو
 ترظن اذإ يأ .هرعشب هرثن يرزي الف اًعم مظنلاو رثنلا يف اًديجم نوكي نأ غيلبلا يف طرتشي هنأك (0

 -الك ىرت لب هيلع رثنلا ولعل مظنلا رقحت ال مظنلا يف هرعش ىلإ ترظن مث رثنلا يف همالك ىلإ
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 ليل :تاّراشألا ديِعَب رهف ةمالك ىلإ اوُملَهَف :لاق آل نلف 9اقئاز !ةغنق ظحاصلل

 ِهِصاَتْعُم نِم ٌروُقَن .ُةُلِمْعَتْسَي مالكلا ٍناَيْرْعِل ْداَقْنُم ."'ِتاَراَبِعلا ٌبيِرَق .ِتاَراَعِتْسالا

 الاد لاا را كرار عر لو شن 11: فيول لوقو اكول
 يِف ام ىَلَع ُمِيَيَو كِئَبْكْنَم نَع ُفُْمَخُي اَم مالكلا َنِم َعَمْسَن نأ ٌبِحُت َلَهَق :َلاَق

 كرك ىلع نيف اهب :كرِسْتَح لع ىل خلطات :َلاَق .ُللاَو يإ :ُتْلُقَف ؟(0َكْيَدَي

 :َلاَقَف اس ُهّتْلُتَم

 اذكه .غيلبب سيلف هيلإ سايقلاب هرعش ترقح هرثن ىلإ ترظن اذإ نم امأ .هباب يف اًعيفر امهنم -
 نيعونلا يف ةداجإلا تعمتجا اذإ معن .ةعانصلا لهأ دنع حيحصب همعز امو حتفلا وبأ معزي

 . طقف دحاو يف ديجملا نم لمكأ ناك دحاول

 قوسي وأ ةديعب ٍناعم ىلإ هب يمريو لوقلا يف زجوي هنأ يأ ظحاجلل خلا ديعب وهف يف ريمضلا )١(
 ىلع ةقيقحلا كلاسم كلسي كلذ عمو ةديعب ىرخأ ىلإ هقايس يف يموي مث ةبيرق ٍناعم ىلإ مالكلا

 ىقرت ال بطاختلا يف فراعتملا نم اهوند :تارابعلا برقو .هيبشتلا ىفخو ةراعتسالا نم دعب

 ١ .ةلاق قرع قف رئاحلا نياق

 لييختلا للح يف يلجني الو ةعنصلا بوث هوسكي ال هرهوجب هعماسل اّيداب ناك ام مالكلا نايرع (؟)

 دعبف هتفرخزو هنييزت يف لمعي امب هبحاص هيف عدبأ ام وه :مالكلا صاتعمو .ةحيرقلا جسن نم
 داقنم وهف ظحاجلا ىلع ةبلغ هل نايرعلا مالكلا نأكو .عنتما يأ اهيلع صاتعاف ةماعلا ناهذأ نع

 ضوع هعيدب :ةياور يفو .هلمهي كلذ لثمو هلمعتسي وهف ريدقت ىلع هلمعتسي :هلوقو .هل

 . هصاتعم

 هلك لب هفرطتسيو عمسلا هبرغتسي ءيش اهنم سيل بيلاسألاو ظحاجلا مالك يف تادرفملا نأ يأ (*)

 اهنأك اهدعي يتلا فاصوألا هذهو .هل بجعت ام سفنلا ىلع هنم تأي ملو ةعنصلا هفطلت مل امم

 اذهو هريغ ىلع هماقم عفرت يتلا يهو هلهأ دنع مالكلا ايازم ىلعأ يه ظحاجلا مالك صقانم نم

 امأ .نيقباسلا اهناسرف لاجمو نيلوألا ةغالبلا لاجر بهذم وه ظحاجلا هكلس يذلا بهذملا

 وأ :ىوريو .ةعانصلا هذه ةيبص الإ اهيلإ رظني ال تاعوضوملا ثادحأ نم يهف تاعونصملا

 .ةعوجسم ةملك

 همازتلاب ًاليقث ًالمح لمح دق ماشه نب ىسيع نأكو .فتكلاو دضعلا سأر عمتجم :بكنملا (5)

 ام فالخ ىلع اًحضاو اليلد دجي مل ام لمحلا اذه ءاقلإل اليبس دجي الو ظحاجلا نع ةعفادملا

 نم اًناسل حصفأ وه نّم سانلا يف نأب هعنقي امب مالكلا نم هل يتأي نأ ديري حتفلا وبأو دقتعي

 .ةقيقحلا نم هل فشك امب نيقيلا ةحار دجيو هيبكنم نع لمحلا فخيف ةعنص هنم قدأو ظحاجلا

 لمحي مالكلا اذه نأكو لاملا نع هب ىنك هيدي يف امو .سانلا يف هئبو هلاح ىشفأ :هيلع منو

 .هب سانلا نيب هركذ عيشيف هلام لذب ىلع ماشه نب ىسيع

 رصانخلا هيلع دقعت امم اذه :لاقيف صرحلا يف هدقعب لثملا برضيو عباصألا رصقأ :رصنخلا (5)

 -دعب اهنم حتفي ام رخآو عباصألا ىلع بسحلا دقع داعلا ضبقي ام لوأ هنأل هيلع صرحي يأ
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 يال ناو كيش. تان كانغ يقل ئرلا ننوعا

 ك0 ا ةراطلل تفوقا“ فاو تنام ز تلا ةناقن ىحف

 كا يدون وتلا هنن ادعي جان تا
 (9اَدْعَس اوُعَلَط ِةّمع يف اوُعَلَط ْنِإَِو ىَحُض اوُرَفْسأ اوُرَفْسأ نإ ىلوألِ لكَ

 برقأ وهو ةطوسبم اهلك فكلا نوكت هحتفبف .ةرشعلا ىلإ باسحلا ليمكتو ةسمخ ضبف
 رصنخلا وه هيلع قبطني عبصإ لوأ ناك ءيش ىلع فكلا ضبقنا اذإف فكلا ىلإ اًقرط عباصألا

 يلإ كدي طسبا نع ةيانك كرصنخ يل قلطأ :هلوقف .فكلا يف ءيش ىلع دقعملا عضو هنأكف

 نكي مل اذإ مالكلا نإف يتحيرق دوجتو يناسل هب قلطنيف كحدم ىلإ ةيعاد يسفن يف كرحي ءاطعب
 .ءاخلا دعب نون نودب كرصخ نع ىل قلطأ :ةخسن ىفو .اًديج نوكي املقف ثعاب سفنلا نم هل

 اوعضي يأ :اورصختي نأ ءاليخلا لهأ ةداع نمو كرولا سأرو عالضألا نيب ام :رصخلاو

 هئاليخ نم يلخ دقف هرصخ قلطأ اذإف هتبابسو هماهبإ نيب هرصخ نوكيف مهروصخ يف مهيديأ
 هقح بطاخملا ءاطعإ نع ةيانك رصخلا قالطإ راصف هسلاجم وأ هبطاخم لاح ةفرعم ىلإ طبهو
 نأل يلع هعلخاو كئادر نع يل جرخا :كرصخ قلطأ ريسفت يف لاقيو .هلؤس ىلإ لئاسلا ةباجإو

 يئادر هتيطعأ يأ :هتلنف :هلوقو .اًضيأ بيرق وهو .هعلخب هنع قلطيف رصخلا ىلع فوفلم ءادرلا

 .هدقنأ ام يعم نكي مل ذإ

 .هنيعب دجملا وه اهسبال نأكف اهسبال الإ اهل ءىلام الو دجملاب تئلمو بايثلا تيشح اذإ
 لزنأ دقف .لاملا نم هيلع ارماقت ام بولغملا نم ذخأي هيف بلاغلاو رامقلا يف هتبلغ يأ :هترمق

 يأو بولغملل رخف مراكملل بالغنالاو ةيايثا هتيادتف هتيلقت حوذيسملا عما زماقم ةلزنم تامركملا
 ىفن مث .هتدارإ ىلع بلاغلا وهو مراكملا ناطلس تحت اًريشم لجرلا نوكي نأ نم مظعأ رخف

 نإ :لاقف رخآلا ةبلغ لك بلط نم نيرماقتملا نيب نوكي ام مراكملا عم هنم نوكي نأ هنع
 نأ اورماقت اذإ اوناك مهتداع نم نأل رامقلا مهس رسكلاب وهو اًحدق برضت مل اهتبلغ يف مراكملا

 مث اهبرض نم ىنعملا وهو اهولاجأ مث رخآلا ضعبلا لفغأو بيصن اهضعب ىلع بتك ماهسب اوتأي
 بعلل ةلآ حتفلاب :درئلاو .مرغ لفغلا هل جرخ نّمو زاف بيصنلا وذ هل جرخ نمف هدي لك دم

 ةلآ هعم لمعتست مل اهنأ الإ هترمق تناك نإو مراكملاف .ةلواطلاب ماوعلا دنع مويلا فرعت رامقلا

 .اهتاذل اهل بلغلا ناك لب رامقلا

 يتلا مايألا نم هسفن ظفحيف ءادرلا ىوس ىرخأ ةحنم هحنميف هلاح يف رظنلا ديعي نأ هنم بلطي

 .دحاو ىنعمب دهلاو مدهلاو اذه اهدئادشب همدهت

 مهفصوو مهسلجم يف حودمملا عم نيعمتجملا موقلا انه مهنم دارأو «نيذلا» ناكم يف «ىلوألا»

 ءوض وهو ىحضلا قارشإ مهقارشإ ناك مهدئاوع ىلع اورهظو اوقرشأ يأ :اورفسأ نإ مهنأب

 يأ :ةمغ يف اوعلط نإو .اهئايض نم نوكي ام رهظأ وهو اهعولط لوأ دعب هعوطس دنع سمشلا
 اًمئاد اهولج بوركلل اوزرب نإ ءالؤهف .سحنو دعس بكاوكلا يفو دعسلا علاطم اوعلط ةملظ
 .اًديأ دعس مهف
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 هل رشف قلد وتل. اين نانو اناغلا تيورارابم

 ."اهْيَلَع ُتاَلَّصلا ِتلاَتْناَو .ِهَْلِإ ٌةَعاَمَجلا ٍتَحاَئْراَف :ماّشِه نب ىَسيِع َلاَق

 :لاَقَف ؟رْذبلا اًذه ُعِلطَم يأ م ةاعشلا امل تلكو

 قرارمت انهيت ةهقزل يِراَذٌهَي ١ 2ك 6 تكن كك

 يرافت زراجحلابوب دقت ني نكت

 جاتحي مهئابسنأ نم بيسن ماقم اهماقأ دقو فرشلا :ايلعلاو .لق لوعفم خلا ايلعلا محر اولص )١(

 فقس ىصقأ يف قلحلا ىلع ةفرشملا ةمحللا :ةاهللاو .هيلإ ناسحإلاو محرلا ةلص ىلإ مهنم

 يهو مكبسن يوذ نم ايلعلا لوقي هنأكف .تسبيو هتاهل تفج :اولاق صخشلا شطع اذإ .مفلا

 انه دارملا بيرقلا ىنعملا وهو مركلا ىلع قلطي :ىدنلاو .ءاطعلاب اهووراو اهتاهل اولبف ىشطع

 ضرألا ةايح ىدنلا ةرازغ يفو ريزغلا :لباولاو .ةداملا يف ىنعملا لصأ وهو ءاوهلا ةبوطر ىلعو

 ليبق نم ةيضقلا نوكتو امهتقيقح ىلع لباولاو حسلا ناك يناثلا ىنعملا ديرأ نإف اهتابنب
 رزغأ ام مركلا ريخ كلذك ًالاح هلباو حس ام ىدنلا ريخ نأ امك يأ لثملا برضب لالدتسالا

 ةروص يف هل لييخت لباولاو حسلاف لوألا هانعم ىدنلا نم دارملا ناك نإو .هلجاع عرسأو هلئان

 .لوألا

 ذخآلاو يطعملا نيب ام لصت اهنأل ةلصلاب تيمس امنإو .اياطعلا اهنم دارأ ةلص عمج :تالصلا (؟)

 ناتيبلاو مالكلا ةيقبو .نيرضاحلا نم هيلع تبصناو تلاهنا :تلاثناو .ةبحملا طابرب امهنيب طبرتو



 ."9زاَوْهَألا ٍداَلِب ضْعَب يف ُراَبْجَأ ُتنك :لاَق ماَشِه ُنِب ىَسيع انندخ

 ٍةَعْقُر ىلإ ُرْيَّسلا َيِنادأ . ""اَهُديِرَتْسأ ةَميِلَب ُةَمِلَكَو .اًمُديِصَأ ُدوُرَش ُةَظْفَل َياَراَضْقَو

 َوْهَو ِهْيَلِإ َنوُعِمَتْسَي ٍلْجَر ىَلَع َنوُعِمَتْجُم ْمْوَق َكاتْه اَذِإَو "ادْلَبلا َنِم ٍةَيِسَف
 مَلَو .؟”ائخَل عاّميإلا َعَم نأ تفِلَعَو فيتخُي ال عاَقيإ ىَلَع اًضًعب ضزألا ُطِبْخَي
 35 ةَراَطَتلاِ ُتْلِز امك .اًظُفَل حيِصُفلا َنِم َعَمْسأ وأ , )شح عاَمّسلا ّنِم َلاَثأِل ْدْعِبأ

 ةَقُرُح ىلإ ُهْنِم ٌفْرَطلا ُتْحَرَسَو ٍلْجّرلا ىلإ ُتْلَصَو ىّنَح اذ َْقْدَأَو اذه ْمَحْرَأ

 لَّوْطأب اَسنْرَبَتُم ."9ٍفوُرْذحلاَك ُروُدَي .ٍفوُص ِةَلْمَش يِف .ٍفوُفَكَم ىّمعأ ىَبنرَفلاك

 مساب درفت ال نكلو مسا اهنم ةروك لكل سرافو ةرصبلا نيب روك عست :زاوهألاو .رم :زاتجا )١(

 .رذانمو جذيإو يريت رهنو قرسو سوسو روباسيدنجو رتستو مركم ركسعو زمرهمأر :يهو زوه
 ةلقل اهب ديقتت الو ناهذألا نع درشت ةظفل ديصأ نأ بلطأ ام ىراصق يأ هتياهنو هتياغ :هاراصق (")

 :اهديزتسأو .موي لك ناذآلا قرطت ةلذتبم تسيل يهف ءاحصفلاو ءاغلبلا ةنسلأ ىلع الإ اهلامعتسا
 .اهديفتسأ :ىوريو .يدنع ام ىلع اهتدايز بلطأ

 .ينهذلا دهعلل اهفيرعتف مدقت امك روك ةدع زاوهألا نأل زاوهألا دالب دحأ دلبلاب ديري (©)

 .فالتخالا ىنعم وهو شيوشت الو لالتخا هيف سيل ماغنألا لوصأ ىلع ناك اصعلاب هعرق نأ يأ 240
 يف عاقيإلا نم ملع دقو .هريغ نع هزيميو هنيبيو هعقوم نحل لك ينغملا عقوي نأ وه : : عاقيإلاو
 .اًضيأ توصلا يف اًنحل هعم نأ اصعلا عرق

 .هعامس نم اًظح لانيل ملكتملا نم وندلاو برقلا نع دعبلا يفنب ىنك (5)
 .ملكتملا اورظنيل اوعمتجا دق ءالؤهو هوحنو لاتق نم ءيش ىلإ اورظنيل نوعمتجي موقلا :ةراظنلا ()

 هبشت ةبيود :رصقلاب ىبنرقلاو .هزجع ريدي هنأك ىشم اذإو ريصقلا نطبلا ميظعلا قزحلاو :ةقرحلا (0)
 ناكل رخأ ولو اهيلع مدقت ةقزح نم لاح وه امب قلعتم ؛هنم» ظفلو نيلجرلا ةليوط ء ءاسفنخلا
 -عاذه نأك .ًاليلج اًحيش هيف تيأرو اًدسأ هب تيقل لوقت امك ديرجتلا باب نم وهو اهل اًفصو
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 نخلب .جِنُع عاَقيِإ ىَلَع اهب ضْرألا طبخي ُلِجاَلَج اًهيِف اًضَع ىلع اَدِمَتْعُم '0هنم و
 ,*ث كع عمعسا (19) ِ « تا 2 ير طاب

 او روزا رع ردم نيا عتتماوس وردوا
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 "رِهَملاِب يِتْلُط يِبْمَبلاَطَر يِرْهَظ يِبِنَد َلّمْنَأ ذك ْمْوَن اَي
 "دقق َفيِلَحَو رْفَق َنِكلَس ٍرْفَوَ ىَنِغ ٍدْعَب نِم ٌتْخَبضَأ

 *رهَذلا ٍفوُرُص ىَلَع ينْئيِعُي رح نِمْمُكَنِيَب لم ُمْوَقاَي
 0 نود ىنع تقشكلاَو يِرْبَص يِرْفَفِل َليِع دق ُمْوَق اَي

 نرش ظل كول كل ا لا
 دودو رك ل 0 اا 9 2 2 506 2
 *رْذَِق ٌريِغَصَو ِرْذَق َلِماَخ ِرْبِش ٍدْيَمك ٍتْيَب ىلإ يوا

 اًقلعتم «هنم» نوكي نأ حصيو .هنيعب وه ةقزحلا نأ عم ةقزحلا اهتلمج نم هئارك عومجم ملكتملا

 ىمعأل ةدكؤم ةفص :فوفكمو .رهاظ وهو هيفو هببسب يأ اذك ىلإ هنم رظنلا تقلطأ يأ تحرسب

 ةاصح مدقت امك :فورذخلاو .هب لمتشي ءاسك :ةلمشلاو .رظنلا نم عونمم رصبلا فوفكم يأ

 ةعرسب ءاوهلا يف هسأر ىلع يبصلا اهريديف اًطيخ نايبصلا اهيف لعجيف بقثتو نيطلا نم لمعت
 1 1 . لثملا هتعرسب برضي

 .هب ًالصتم هنم اًءزج سأرلا ءاطغ نوكي بوث لك وهو سنربلا سبل اذإ سنرب نم :اًسنربتم

 نم هءاج لب هيلع ًالصفم نكي مل سنربلا نأ ىلع ليلد وهو ًالوط هنع ديزي هسنرب لجرلا اذهف
 . حنام
 نزح نع رداصلا : يجشلا توصلاو . منرتلا وهو جزه هيف يذلا : جزهلاو . نسحلا : جنغلا

 .نيزحلا بلق يف نماكلا نزحلا رهظم هنأل هبحاص يجشلا نأ عم هيلإ يجشلا ةبسنو فسأو

 .ةلوهجم ريغ ةلوذبم مغلا ةدش نع ردصلا قيضب ةيانكلاو .قيضلا : جرحلاو

 ًالقث هدازو لمتحي ال ام هرهظ ىلع لمحي امنأك هل ءامرغلا ةبلاطم لقثب هيلع نيدلا لقث نم وكشي
 .اهرهمب هتجوز يأ (ءاطلا حتفب) هتلط ةبلاطم

 ال يذلا ةدهاعم رقفلا فيلحو .نارمع الو هيف تابن ال ام :رفقلاو .ةورثلا ىف ةدايزلا :رفولا

 .دئادش نم هب ىتأي ام : رهدلا فورص

 اذإف ةلذو ةجاح نم.سسفنلا. يف ام سيسي نأ نتغلا' ةذاع نمو .زققلا ةذش نم بلخ :هربض ليغ
 .لويذلاب رتسلا ةراعتسا حشرو .ىنغلا رتس فشكتنا رقفلا لزن
 لوعفم «ناك امهو .عطقلا :رتبلاو .هنم لدب رهدلاو . ضف لعاف ةراشإ مسا اذو .هقرف :هضف
 اذه قرف يأ .اًقلطم بهذلا هنم دارأو كوكسم ريغ بهذلا نم ناك ام رسكلا :ربتلاو .صضف

 .ةديبم ةعطاق ةرتاب ديب بهذو ةضف نم يدنع ناك ام رهدلا

 نأ ىتح تيبلا قيض فصي .هرادقم :هداقو ربشلا ديقو .هب ءاوثلل هيلإ عجرأ :تيبلا ىلإ يوآ
 - . مهبولق يف هل ةلزنم الو سانلا نيب هل ركذ ال هطقاس :ردقلا لماخو .ربش ىلع ديزت ال هتحاسم
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 اراَيِد ُهُيَُنَف ."7يِنْيَع ُهَل ْتَفَرْوَرْغاَو يِبلَك هَللاَو ُهَل َقَرَق :ماّشِه نب ىَسيِع َلاَق
 :َلاَق نأ تل اَمُك . ىهم ّناَك

 0 : كى 4 هد 1 تقال 1

 كشر دشا ع ف لاا ها يش شل
 أ مل !| و 3 0 1 7: 5-4

 ردق هعسي ام الإ توقلا نم هدنع سيل هردق طوقس عم وهف .هيف خبطي ام رسكلاب :ردقلاو -

 :ةخسن يفو .ىنغو اًرسي هيف وه يذلا رسعلا ةبقاع يف هل لعج اًريخ هرمأ ةمتاخ هللا لعج ول )١(

 .نع لدب نم
 حتفلاب رجنلاو .ال وأ معنب باوجلا بلطي نم رابختسا ال ثاح ضرحم ماهفتسا مهفتسي (5)

 هللا نم يورخألا باوثلاو رجألا لين هيطعي امع ضرعلا لعج :هيف رجألا باستحاو . لصألا

 اًمنتغم نكي مل اذإ اذه هباسح يف دودعم وهف هنئازخ يف هرخداو هللا ىلع هضوع بسح هنأكف

 ا ْ ,ركشلاو دمعلا ةسيغ اًبلاطو
 . هتيطعأ :هتلنو .اهعومد ىف تقرغ :نيعلا تقرورغا ()

 عفرلاب :ةعقافو .هتياهن يف اهنسح روهظل هنم ةنابإ هئادن يف هبيجي رهاظ هل ٍداب هنأك اهنسح يداني (5)

 اهريخأت مزاللا نم ناكو ةرفصلا ةديدشلا :ةعقافلاو .نسحلا هوجو نايبل هفنأتسا فوذحمل ربخ

 ءارفصلاب هنيب مث اًمصو اهلعجو نزولل كلذ نع لدع هنأ ريغ فصولل ةدكؤم يتأتل ءارفص نع
 .ةولجم يأ :ةفوشم :ىوريو .ةفيفخلا :ةقوشمملاو .هيف ريخ الو اهترفص يف ةعقاف :لاق هنأك

 قرخ عطقلا دعب هيف ناكف هطسو نم هعطق اذإ ءيشلا راق نم فصو ءاروقلاو .ةقرشم ىوريو

 اهعناص اهكبس :لاق هنأك ىنعملا ةيقب نع اهدرجو طقف ةريدتسملا انه اهنم دارأ هنأ ريغ ريدتسم

 . ةريدتسم

 تناك دقو .اهؤام رطقي ةلئاس اهنظي وأ اهنم رطقي ءاملا نظي رظانلا داكي اهقيربو اهئافص ةدشل (6)

 . اهفطتقاف اهايإ هتلانأ ىتلا ءايلعلا ةمهلل ةرمث ةفوصوملا هذه

 اذ ها ىذا قانا ينحل عة اهلك قلاع يحااز ىلغ لدي نا ند ادد شن
 يف هفرصي حودمملا كلمي ناطلس ءاخسلا نأك ءاخسلا هكلمي هلوقب لمجأ ام لصف مث .ةمهلا

 . مركلا هنم ديري ام هتدارإف اهيف هفرصي نأ ءاخسلا كلذ ءاشي يتلا هوجولا
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 لا كرذن ييطقتتتاب“ تنل فيض ىنلانذات

 ُءَرَجلا كَل هللا ىلإ ضفا

 هلا ا شاق هلاك اينخأ ءاهشتارجر "نيود وو قف ءاهذت نتن هللا فلوو

 ُةَوْلَح اَنْثَمْظَن اّمَلَف .َراَئيذلا َفَرَع اَم ٍةَعْرُسِل "ماَعَتُم ُهَّنَأ ٌتْمِلَعَو ُهُتْعِبَتَو ْمُهَقَراَف َمْن

 ا ا ل ل ا
 حْفُفلا وأ اُحْيَش هللاَو اَذإَف هِهْجَو نع *اهَماَِل ُتْرَدَحَو ِزْوَل ْيَمَمَْوَن نع َحَتَفَف
 ش هل لاق« مقفل رئا كلا «فزقت كرتتكتالا

 0ك 2 ا )| فلا لع هلا للا
 هاو تا نتحصل يو ةينتتكلا ند دتجلا

 رك كاد | 5 25
 نو ا ثار وسي ا - ال

( 

 يتأي ام يأ هردق ىصقتي امو اذه يئانث هيلإ هجوتيو هدصقي يأ هينعيو .هنأشب اًهيونت حودمملا يداني )١(
 كؤازجف هلضف ىلإ بهذا يأ هللا ىلإ ضماو .حدملا يف ةغلابملاو ءارطإلا هاصقأ فصو ىلع

 .اهدعب ءيش اهب قلعتي ال ضماو ءازجلل اًربخ نوكيف .هللا ىلع :ىوريو .هدنع كل روخذم

 اهلثم نرق يف اهطبري نمل اعدو اًنرق اهل ليختو ةيشام ةروص يف ةيبهذلا ةعطقلا كلت لّيخ (؟)
 1 نخل راتيد ءاطعإ نع ةيانك كلذ لعجو ةمحرلاب

 . ىمعأب سيلو ىمعلا رهظي ماعتم (9)
 .رخآلا بناجب امهدحأ نابل اهبلق يف دجوي ةزوللاو .دحاو نطب يف هريغ عم دلو ام :مأوتلا (5)

 اًميلس نوكي نيبل اذ زوللا نم ناك ام نإف ةحصلا يف امهئاوتساو امهتحصل ةنابإ امهب هينيع هبش
 :هجزلا نم»هرتسي ناك يذلا هينفوم نم ةلوس+هماثل ردخو .ةاديج

 .هتعنص يف كلذ نوعاري ةفلتخم ناولأ يف نيعلل رهظي مسيربإلا نم يمور بوث :نوملق وبأ (5)
 ىفاو امك رهدلا كيفاويل لفاسلا يأ نودلا بسكلا نم رتخاف ءايندألا الإ يخاؤي ال رهدلا ناك اذإ ()

 .لفاسألا رئاس

 يتلا ةقانلاك نوبز نامزلا نإف قمحلاب نامزلا ةدش كنع عفدا يأ قفرب هعفد ةيجزت ءيشلا ىجز (0)

 .بلحلا دنع اهلجر تانفثب عفدت

 هدحي ام دنع فوقولاو لقعلاب ةرهشلا نم كينمت امب كسفن كبذكت ال يأ لوهجملل ىنبم نيذكت (4)

 كيتأي الو .كتشيعم يف ةداعسلاو كتايح يف ريخلا كديفيل كيف عدوأ ام لقعلا نإف هيلإ دشريو
 .نونجم لك هيلعو حتفلا يبأ خيشلا بهذم اذهو .هنيعب لقعلا وهف نونجلا الإ ةدئافلا هذه لثمب

 اًعونمم نكت ال يأ .هسبح اذإ هامرك هادك نم اًضيأ لوهجملل وهو .لقعب نيدكت ال :ىوريو

 .كشيع حالص هيف امع كلقعب



 َهَقْفُر

 طلو ذل ناو قو ٌرصلاِب_ ُقيِضَي اًناَيْرُع الْفِط ىلذتشاو ؟*ناَوْنِع لَسْؤَأ

 َعَم ُتْمَظَتْلا ٍدََو ''7مْوَي ىَراَخُب َعِماَج يِنَلَحَأ :َلاَق ماَّشِه نب ىَسيِع اَنَئَّدَح

 دق ؟*ِنْيَرْمِط وُذ انْ ْمَلَط "”هلهأب ٌعِماَجلا َلْفَتْحا َنيِحَو .”"اايَرثلا ِكْلِس يي ٍةَف
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 .لحأ لعاف مويو ًالحم هنم يل لعج :ينلحأ
 يهو ايرثلا بكاوك هيف تمظتنا كلس يف اومظن دق ةفلألا يف مهنأك ةعامج يف تجردنا يأ

 ىلع مهعامتجا ناك نمو قرتفت ال بكاوكلا هذه نأل روثلا قنع يف يتلا ةعبسلا موجنلا عومجم

 قيض عم مامضنالا يف هيبشتلا دارأ وأ عطقني ال ةبحملا نم طابر ىلع اوناك اهعامتجا لاثم

 .هيف اموظنم الثم ؤلؤللا ماد ام كلسلا وهو طمس كلس لدب ىوريو .ناكملا

 .هبناوج ءلمب ءاج اذإ ليسلاب يداولا لفتحا :لاقي امك هلهأب عماجلا لفتحا

 .انيلع انيلإ لدب ىوريو .لاب قلخ امهنم لك :رزئمو ءادر

 هتيقب لسرأو هقتاع ىلع هنم اًفرط لعج يأ هلسرأ دقو هيف ظفحي يذلا هؤاعو بوثلل :ناوصلا

 .هلاسرإ نكمأ ام ءيش هيف ناك ول ذإ هغارفل هرهظ ىلع ليست

 .رضلا نم هب ام لامتحا نع قيضت هتقاط يأ :هعسو .اًنايرع ًالفط هفلخ عبتتسا يأ :ىلتتسا

 هب قيضي :ىوريو .هب طيحي رضلا نكلو رضلا لمتحي ال هنأ يأ هعسيو رضلاب قيضي :ىوريو

 دربلا :رقلاو .ةعسو هب قيض نم هراوطأ هيلع فلتخت امنإو هل مزالم رضلا نأ يأ هعسيو رضلا

 .هكرتيو ءاش نإ هذخأي هنم هل يقاو ال هتضبق يف وهف هيلع طلست دق

 .هدلج الإ هل ةفحلم ال يأ .هب فحتلي ءاسك ةدربلاو هدلج ةرشقلا نم ديري

 عنتمي يأ :يفتكي .ةعنمو ةيامح هدنع تسيل يأ هوحنو درب نم داعترالاو .ةشعرلا :ةدعرلا

 مظع وهو يحل ةينثت :نايحللاو .ةدعر هايحل يقتلي ال :ةياور يفو .ةدعرلا نم اهب صلختيو

 . ةيحللا تبنم وهو نانسألا هيلع يذلا كنحلا

 ؛“ م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم
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 ان لقوا تاب ال وع ذلإ كلا اةنيز زي لك: 0 !ةلفط لبا ال1 لفطلا اذهل غلي
 ِروُصُملاَو .َةَدَجَنملا ٍروُدلاَو .ٍةَروُرْطَملا ِةَيِدْرَألاَو ."'!ةَروُرْفَملا ٍدوُدٌُجلا َباَحضْأ

 :نكمأ اه ةيخلا:1َووواَبف' .ةكراو اومذخت نلَو .:انداغ اوتمات ى] دكنإ . ”ودكملا

 اًنْسِبَلَو .َجاّلْمِهلا اَْبِكَرَو . جاَبكسلا اْمِعَط ِهَللاَو ْدَقَف .َنَسْحَأ ام ٍرْهَّدلا َّعَم اوُنِسْحَأَو

 ُباَلِقْناَو ِهِرْذَعِب ِرْهَّدلا ُبوُبُه اّلإ اَنَعاَر اَمَه .“؟اَياَسَعلاب اياَشَحلا اَنْشَرَتْفاَو .َجاَبيَدلا

 ام ىلإ اًوَج ّمْلَهَو .اًفوُص ُجابَيَذلا َبَلَقْلاَو '"”افوطَق ُجاَلْمِهلا َداَعَف ."”هِرْهْظِل ْنَجِملا

 َنِم ُبَكْرْنَو ."ميِقَع َيْدَت ٍرْهَّذلا َنِم ٌعِضَنْرَن نحن اَهَف .يِّبْرَو يِلاَح نم َنوُدِهاَشُ
 نم ْلَهَف كي َدَي الإ ُدُمَت اَلَو .مييبلا 0 الإ وُئْرَن الف .”ميهَب َرْهَظ ِرْمَقلا

 .اهلافطأ اهقحلت ىتح ريسلا يف اهب قفر اذإ لبإلا يعارلا لفط نم هب قفر يأ :هللا هلفط )١(

 لزني نأ ىشخيو هلفطب ةمحر هل تناك نَم يأ .هلفط محر نَم الإ لفطلا اذه محري ال :ىوريو
 .رهاظ وهو .هلفط هللا محري نَم :ىوريو .همحريلف اذهب لزن ام لثم هب

 مهكراشي ال كلذ نم لاح يف مهنأك ةزاتمملا ةزورفملاو ةعستملا قازرألاو ظوظحلا دودجلاب دارأ (؟)

 .طقف ريرح وأ ريرحو فوص نم جسني بوثلا وهو زخ عمج :زوزخلا :ىوريو .مهريغ هيف
 .ةيدرألا ركذب بسنأ ةياورلا هذهو

 :ةدجنملاو .هملعأ هبوث زرط .ملعملا :زورطملاو .ةدربلاو ءاسكلا وهو ءادر عمج :ةيدرألا (9)

 .صجلا يأ ديشلاب ةيلطملا وأ ةعوفرملا :ةديشملا روصقلاو . ةنيزملا

 هيلإ فيضأ امبرو جابكس هل لاقي عومجملاو قرم هل قرميو لخلاب خبطي محل :جابكسلا (4)
 يف ريسلا ةنسحلا ةبادلا :جالمهلاو .نامزألا كلت يف نيفرتملا ماعط نم ناك كلذو نارفعزلا

 شرفيل فوص وأ نطقب ىشحي ام ةيشح عمج :اياشحلاو .ريرحلا :جابيدلاو .ةلوهسو ةعرس

 هب دارأ ءاشعلا ىلإ برغملا نم وأ راهنلا رخآ يهو ةيشع عمج :اياشعلاو .مون وأ سولجل
 . غارفلاو ةحارلا تاقوأ

 ناك ام انبلسف داتعملا هردغب انيلع راثو ضهن يأ رهدلا به دقو الإ انرعش ام يأ خلا انعار ام (5)

 .رهدلا هبلاقو ةبراحملاو ناودعلا ةمالع :هرهظل نجملا بالقناو .انيديأب

 .ريسلا ةئيطبلا اطخلا ةقيضلا ةبادلا :فوطقلا (6)

 دجي الو يدثلا اذه لثم نم هعضرت هل مأ رهدلا نأكف هيف رد ال سباي فاج اهيدنف دلت ال ةأرملا (0)
 .ةقافلاو مدعلل ليثمت وهو صملا بعت ملأ الإ ةعاضرلا نم

 هبوشي ال هيركلا نوللا اذه يف هنأ ىلع رقفلا بكر دق وهف رخآ نول هطلاخي ال دوسألا ميهبلا ()

 .دحاو طمن ىلع هتاقوأو هتالاح عيمج يف رقفلا ماودل ريوصت ىنغلاو رسيلا ضايب

 مهلوعت نَم ىلإ رظني لابلا سئاب بلقلا رسكنم ميتيلاو ميتيلا رظني امك الإ رظنن ال يأ :ونرن ال (9)
 ديو ءاينغألا عم ريقفلا لاح اذكهو هرثاك ةلقو هرصان دقف ىلع نيزحلا فسآلا ةرظن مهؤابآ

 -نَم ىلإ اندي دمن يأ .هنيح نم هنيدم ىلع لقثأ نيدلا بحاص نإف هيلإ دمت نَم ىلع ةليقث ميرغلا
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 اَعَِتْرُم َدَعَف ّمُث !"''”سوخُنلا هِذه اَبَش ُلُفَيَو ."”سوؤُبلا هَذه 0 ميِرَك

 عشا نيل ول مالكلا اذعو لوف نأ ىتعات + لاقث : "1كْئاَشَو كن أ :لفطلل َكاََو

 ل ل . ُهَقَلَحَل

 يب اَيِقاَو .ُهَدُع ْرْكْذَيْلَو .ُهَدَي ٍدوجلاب ْمُكْنِم ْلُك َلِغْشُيَلَك .مَْيلا َلْبَق اوُعَمْسَت ْمَل ا
 سنان مشع ل يعاب اع زكا نوط كرت ينوزقا واوا او

 نع ناكل تيفي اننا ه0 "يش هب ُتْمَنَح مَتاَح اَلِإ يِتَدَْحَو يف

 0 انش ءاَروَجلا ٍةَدالَقِب ةصستقل نم ٍقطْنَمْمَو

 . لضفأ لوألاو ريقفلا اهانعمو ميرغلا لدب ميدعلا :ةخسن يفو .هلقثتسيو هيلإ اهدم ضغبي

 نم بولقلا هب ىشغت ام ديري .اهتاملظ :اهبهايغو .ةجاحلا ةدلش وهو سؤب عمج :سوؤبلا )١(

 .اهفشكي :اهولجيو .اهعفدي ام بلط يف شهدلاو ةريحلا

 نمو هدح لصنلا نم يهو ةابش عمج :ابشو .ءاقشلا نم ردق ام وهو سحن عمج :سوحنلا (؟)

 بلطي وهو ةذفان ةمح وأ عطاق دح اذ اًرخاو وأ اًحراج اهليخت هتربإ برقعلا نمو هتبظ نانسلا

 .اهرشو اهاذأ لاز تملثنا اذإف اهملثي يأ :اهلفي نم

 يسفن نع تملكت امك كسفن نع ملكت قفز

 محللاب عنصي امك اهب عافتنالل أيهتتف اهجضنتل نيعماسلا بولق ىلع تدقوأ اًران مالكلا لعج (؛4)
 هتعيبطب ءين هجضنت مل بلقف باهتلالا نم نكمي ام دشأ يف مالكلا اذه ران تناك دقو .هوحنو

 .ةوابغلاو ةحيصنلا نم (يبغل هحصني ملا : ةخسن يفو . جضنلل دادعتسا هيف سيل

 لوانتي نأ رطضيو يل ثدح ام لثم لاحلا نم هيف هل ثدحي امبر هموي دعب اًموي ركذيلو يأ (5)
 موي هذه نم دارأ وأ .ةمحرلا ىلإ وعديو ةقفشلا كرحي كلذ لثم ركذو .لوانتأ ام لئاسولا نم

 تعقو ام لثم يف عقي نأ نم هدلو ىلع هب دوجي امب اًنئاص هدلو يب اًيقاو :هلوقو .ةمايقلا

 دالوأ اوظفح اذإ مهدالوأ يف مهظفحي نأ نيقدصتملا هللا هب يزاجي ام ضعب نم اذهو .هيف

 هسنؤي ملو اًشحوم اًديحو ناك هنأكف قيفرلا دعب نم ةشحولا ةلزنمب نيدقنلا نم هدي غارف لعج (1)
 يأ .هرجض هب تمتخ :ىوريو .مالغلا رصنخ هسبلأ يأ :هب متخف .متاخلا كاذ الإ حنمي امم

 .ةقافلاو رقفلا نم هتمآسو هرجضل ةمتاخ هل هءاطعإ تلعج

 دوهعملا وه امك هنع جراخ نم تسيل هسفن نم ةقطنمب ريدتسم يأ :قطنممو .متاخلل فاصوأ (0

 هسفن نم متاخلا اهب قطنمت يتلا ةقطنملا نع ربعو .طاسوألا اهب دشت ةمزحأ اهنإف قطانملا يف

 هب رادتسا ام هيبشت دارأ هنأل قانعألا هب دلقت يذلا يلحلاب ةصتخم ةدالقلا تناك نإو ةدالقلاب

 بسحت بكاوك عومجم : ءازوحلاو . عضولا ناكم يف ال :لاق امك نسحلا يف ءازوجلا ةدالقب

 .قوطملا نسح ةياهن يف برعلا دنع لثم اهتدالقو رشع ينثالا جوربلا يف



 ةَيراَخْبلا ُةَماَقملا

 نك كاب“ ل ل قا فل 5 ب 8 1 7 ل ع عا

 © 3 0 55 52 9 : 10 ِفْلَأ 2

 ةيفز سا ه8 0 هع ا , ات مو ع 5 - 2”
 يسم هاذهأ نم نيكشل هرللقف يئس قلع

 نيم. سك اميل ةيضتلا ىف حويررتفلاو ناسك در ةةكييسمدفا

 .اَنَل اًدِماَح انَع ٌضَرْعَأَف .«)رْوُفلا َنِم حان اَم ُهاَنلَُف : ماَشِه نب ىَسيِع لاَ
 حْنُفلا وُبأ اَنُحْيَش ِهَللَو َوُه اَذِإَف 3 ب ف زاخلا فودس نضاتستل

 :ُتْلُقَف .©"ُهُلوُلْعُر الطلا اَذِإَو .ُيِرَدْنَكْسإلا و
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 ُماَلَكلا َنِئأَو ُماَلَسلا ا ""ةالُغلا ٌبَشَو َتْبِش حملا اَبأ

 بحلا هميت نم مضي امك هرصنخل همض يف متاخلا هب هبشي هل دبعتسملا بحلاب للذملا : ميتملا

 قوشلا قحل ءاضق بلقلا نم بحلا نكمتو فغشلا اهيلع ثعبي قاتشملا ةمض هئاقل دنع هبيبح

 مازتلا امهيفو ءاقل يف امهالكو عادولا دنع قارفلا نم نزحلا اهيلع ثعبي ةمض وأ اًبئاغ ناك نإ

 .هقرافي داكي ال بيبحلل بحملا نم ديدش
 :ندخلاو .ةريشعلا :ةرسألاو .اهبابسأب ْذْحَآلا ةفلألا بلاط :فلأتملاو .فلأتمل هب لوعفم :اًندخ
 مايألا ىلع هذختاو هتليبق ريغ نم قيدص ىلإ سنأتسا دق متاخلا اذه نأ يأ .ليلخلاو بحاصلا

 .ةنواعملا ىنعم نم ةقادصلا يف امل نيعملا ليوأت ىلع اًندخب قلعتم مايألا ىلعف .اًنوع

 اًريخ نإف هنم اًردق ىلعأ هاطعأ نم نكل ردقلا ىلع سيفن هنأ يأ .ءيش لك نم سيفنلا :قلعلا

 ١ :ةلعاف اريقخلا نع
 انتقو يأ انروف نم أيهت ام هانحنمو هدلول متاخلا ةبه يف تدرفنا ام دعب هئاطعإ يف انكراشت يأ

 .مالغلل ال لجرلل هانلن يف ريمضلاو .ريخأت الب همالكل بقعملا لوألا

 مد يسمو ا ل هال ا م

 :ةولخلا ترفس :هلوق يف فشكلا اهيلإ بسن اذهل ههجو فشك يف ببسلا يه ةولخلا

 .ههجو نع تفشك

 ةراعتسالا هجوو .هدلو يأ هلولغزو .الط ريغص لكل لاقي دقو . يبطلا دلو :ولطلاو الطلا

 .رهاظ

 مث .خايشألا ةنازر هفلختو بابشلا شيط هيف بهذي لامكلا نس اذهو تخشو ابصلا نع تلحر

 ع امهم اكل الو بق ارم ىلإ نضام معلا نم 0

 حتتفي مث فراعتلا تيل مالكلاو مالسلاب فراعلا ءىدتبي نأ رخآلا 6-55 فرعف ناقيدصلا ىقالت

 ضورفملا مالكلا نيأو هؤاقلإ كيلع بجاولا مالسلا نيأف هبانطأ ثيدحلا دميو هباوبأ سنألا

 .هؤادبإ



 لل ةَئراَخُبلا ٌةَماَقملا

 :لاَقف

 ”ىاتشل شقا اة 1 ا

 نأ ديرأ ال ينأل مالك الو مالس الف كنيبو ينيب ةفراعم ال يأ اًبيرغ ينتدجو قيرطلا انتعمج اذإ )١(

 اًيلأ ينتيأر ةرتس يف سانلا نعو انناطوأ يف انرصو مايخلا انتمظن اذإو .سانلا ينفرعيف ينف رعت

 هركي هنأ تملعف :لاق اذهل .ينعدف قيرط يف نآلا نحنو يأ مالسلاب كأدبأو مالكلا كحتافأ

 . يتبطاخم
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 50 ل ل ارح انك اقف هاد نمي

 .ٍةعْمّشلا ٍناَسِلَك ّنْيَع اًهِتَرْجُح يف ."”ِتاَلنأ لِظ ىلإ ائب ُةَرجاَهلا ٍتَلاَمُه .اًماَر
 ام ماعطلا َنِم اًنلْيَف . ِضاَنصُنلا َحْيَس .ضاّرضّرلا يف حيست . ةعمدلا َنِم ىفصأ -َ 7 2 2. (60) .ي ه.2 3-02 ها 0 م (ة).هسع5 - 2 ل

 ترش: ويك انوع ةاتخمش ع موتلا ة61اهق: .""اقنك لطلا ىلإ بانله ل نب
 نِم ٌجِراَخ ُهّنَأَك لْبَط ُتْوَص اَمُهْعَمْشَي .ٍراَوُحلا عْجَر نم ٌفَعضَأ اًعْجَرَو .راَمِج
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 دنع كنطو نم ناك امو سراف دالب نم لكلاو مليدلا ةهج نم اهيلامش يف لبجلا دالب نم ةنيدم
 دالب روغث نم نيوزق تناك خيراتلا كلذ يفو .رغث وهف بناجألا لود نم كبراحم دالب دودح
 هودع اًبراحم هيلإ ًالخاد رغثلا اًرغو .هحاتتفا لمتكا دق نكي مل دالبلا نم اهءارو امو نيملسملا
 . هيف
 دارأو .هانكرتو انءارو هانفلخ :هانزجأو .اًعفترم الإ نوكي املقو ضرألا نم ظلغ ام :نزحلا

 ىلإ دوجن نم تناك نكلو طسبنم لهس يف نكت مل مهكلاسم نأ ديري .اهنم ضفخنا ام نطبلاب
 هوجو

 ىلإ انتأجلأ اهرح نم ناك ام ىلع يهف رحلا دتشي اهيفو ظيقلا يف راهنلا طسو :ةرجاهلا
 .ءافرطلا هبشي فورعم رجشلا نم عون :لثألاو .تالثألا لظب لالظتسالا
 يأ ةعمشلا ناسلب هبشأ هنم غبني ءام عوبني اهنم برقلاو تالثألا ةيحان يف يأ ةيحانلا :ةرجحلا
 امم وهو نيعلا عمد ةدحاو ةعمدلا نم ىفصأ :هلوقب كلذ رسفو اهناعملو اهئافص يف اهتليتف ةلعش
 .ءافصلا يف لثملا هب برضي

 اذإو ناكم يف رقتست ال ةيحلا :ضانضنلاو .ةراجحلاب ةضوضرملا ضرألاو ىصحلا :ضارضرلا
 .ةروكذملا ةيحلا يرج ءابصحلا ىلع يرجي نيعلا هذه ءام نأ يأ .تلتق تشهن
 .ةلوليقلل اومان يأ :اولاقف تالثألا كلت لظ لظلا ىلإ اولام مث هولوانت ام ماعطلا نم اولوانت



 انف ةئنيوُرفلا ٌةَماَقملا

 ِتلاَح ْذَقَو ِهْنَلإ نيَتَمَأْوَتلا ُتْحَنْفَو .. مولا َدَئاَر . مْوَقلا نع َداَذَق را فا

 : لوُبطلا عاَمبإ ىَلَع ؛ُلوُقَي َوْه اَذإَف "”ُتْيَعْضَأَو .ُهئوُد ُراَجْشألا
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 0 و ل متيصتم رك ريفا ىلإ وعفا
 ”ييحت ات ةئاد ايكوطل رتبدحت انتن ةحلاسع ةينشخو
 (006 9 هع 0 00 ل 9 هَ ا” اعو 2 7

 "ِبِيِجَع يِرْمْأَو رفكلا ٍدَلَب نِم بيات لجَر ينإموقفاي

 ايركلا كفار زو فدخل داحس نيكل ةتفتتا أ

 .هوطخل عقولا توص انه دارملاو .هوطخ :هعجرو .همأ نع لصفي نأ ىلإ ةقانلا دلو :راوحلا

 اًركنم اًنوص عمس هنأ ديري .اًنوص فعضأو اًعقو فخأ راوحلا ةأطوو عقولا ةفيفخ لمجلا ةأطوو

 يأ :امهل اًعفاش لبطلا توص لعجو .دحاو صخشل امهنأل اًدحاو اًئيش امهلعجو اًفيفخ اًبطوو

 تبنم دنع هييحل لوصأ دسألا اغضامو .امهئشنم بسحب اًوتو ناك نأ دعب اًعفش امهل ًالعاج

 .ةماخضلاو ةدشلا يف هيغضام نيب نم جرخي يذلا دسألا توصب لبطلا توص هبش .سارضألا

 .هربخب مهيلإ دوعيل بصخلا ناكم ىلإ موقلا مدقتي نم وهو دئارلاب هيبشلا مونلا درط يأ :هداذ

 .دوري ثيح رارقتسالا مدع يف هبشلاو
 امهنأل نينيعلا امهب دارأ .دحاو نطب يف هريغ عم دلوي ام وهو مأوت ثنؤم ةمأوت ةينثت :ناتمأوتلا

 هب يتأي ام ققحأل ينذأ تلمأ يأ :تيغصأو .هيلإ ترظن يأ نيمأوتلاب امههبشف اًعم ناقلخت

 .توصلا

 ام ةمزالمو هتعيرشب ذخألاو هب ناميإلا ىلإ يأ هيلإ ىعدي نَم ريخ وهو هللا ىلإ وعدي هنأ معزي
 :بحرلاو .ةيحانلا :فنكلاو ارذلاو .«خلا ىرذ ىلإ» ؛هللا ىلإ» نم لدبأ مث. ىهن ام ةبناجمو رمأ

 .شيع ىعرم لدب ةخسن يفو .بشعلا ريثكلا :بيصخلاو .يعرلا ناكم :ىعرملاو .عساولا

 فنكب ظافحتسالا نم ةرخآلا ةداعس ىلإ اعد دقف هللا ىلإ اعد نم نأل هتهافر :شيعلا بصخو

 شيعلا ةهافر كانهو ةياهنلا دح مهددع زواجت نإو هناحبس هلهأ نع قيضي ال يذلا عساولا هللا

 نأل بشعلا ريثكلا ىعرملاب ةيدبألا تاذللا نطاوم هبشو .فظشو ةنوشخ هطلاخت ال يذلا هنيلو

 .ةيدبأ ةايح يف يدبأ ميعنب قيلي امم نيحلاصلا سوفن يهتشت ام لك اهيف
 اهيف امب ومست ةيلاع اهنأش يف يهو ةيقابلا رادلا يف ةحلاصلا لامعألا ىلع ءازجلا راد :ةنجلا

 ةبيرق يأ ةيناد اهراجشأ رامث يأ اهفوطق لازت ام :ينت امو .ايندلا نانج يف روصتي ميعن لك ىلع
 مهتايح يف نينمؤملا سفنأل تاذللا ةمزالمل ريوصت كلذ لكو .مهنع بيغت ال اهيلوانتم نم

 .بوغل اهيف مهسمي الو بصن اهيف مهسمي ال ىهتشملا ىلإ قوشلا ملأ نع اهئافصو ىرخألا
 اهبو اهتمحل كلذو ةليحلا ىدس ناك اذهو .هرضاح ركذ ام دعب هلاح قباس ركذ يف هنم عورش

 رفك نم اًرارف رفكلا دالب نم جورخلاو .رفكلا دلب نم مكيلإ عجار يأ :بئاتو .اهجيسن متي

 .تآ وأ عجار هانعمو ةثلثملا ءاثلاب بئاث :ىوريو .ناميإلاب هيلإ عوجرو هللا ىلإ ةبوت اهلهأ
 ٍلايل يف هجعزيو هقلقي يأ هلعاف بيري ام تاركنملا نم ىتأو هبر دحج دقف مويلا نمآ دق ناك نإ

 .مدقت ام لدب «بيلصلا تدبعو اهيف تدحج» :ةخسن يفو .ةريثك
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 سنس يدع اع

 ىَّدِعلا َراَدَج تاب 'ٌُدجْسُأ

 ةَتنيوْرَقلا ٌةَماَّقملا

 ,ناضكتسل د لا

 (9ِبِيِصُْملا ُداَهِتْجا رْفَكلا ِةَلِذ نم
 ٍبيِيُم ٍبلَقِب هللا دْبغَأَو فرهز

 نيكس ل
 (ه) ل و“ ضر ا حي وح اح ةرلزو اق يت ِء 2 00 هر

 ”بيِصع ٌمْوَي َيِناَئضَأَو ليل يِيتئتنل جب اذإ هلا ناسا

 "ِبيِرَغ ههيِف يِنَْنِإ يِبنجَنف يبئذقلاكلااَمك بر (06 0 : م 5 ع : مل 6 ا ا 2 0

 ْبيِنَج يِماَمأ مْرَعلا ىَوِساَمَو اَبَكْرَم يل َلِيْللا ثذَخحتا مَن 3فإ

 ريزنخلا ششمت ىلع اهنم رصتقا امنإو .هدوحج مايأ اهيتأي ناك يتلا لامعألا تايبرمل نايب
 ام ةحابتسا ىلع لدي ام نيبأ نم سانلا نيب فراعتملا يف امهنأل ركسملا نم بيصنلا زارحإو
 اهتدحاو ةنيللا هماظع سوؤر يهو هشاشم لكأ :ريزنخلا ششمتو .يمالسإلا نيدلا يف مرح

 . ةشاشم

 هداهتجا هنم هصلخو رفكلا لذ نم هجرخأ يأ :هشاتناو .هنع لالضلا دعب قحلا ىلإ هللا هدشرأ

 قبطناو عقاولا باصأ هنأل بيصملاب هداهتجا فصوو .ملعم نودب ركفلا ةوقب لئالدلا يف هرظنو

 نم لذأ الو قحلا نم زعأ دوجولا يف سيلو لطب هنأل ةلذ رفكلا يف ناك امنإو ةقيقحلا ىلع

 .رفكلا ثعبم وه يذلا لهجلا يزخ نم مظعأ لذ يأو هلهأو لطابلا
 .بئاتو هيلإ عجار بلقب اًرس هللا دبعيو ةرفك مهنأل مهيف وهو هنيد يفخي ناكو هتريشع : هترسأ
 نمسلا هدنع تلي ناك لجرب يمس هنأ اومعز فئاطلاب فيقثل تناك برعلا مانصأ نم :تاللا
 هربق ىلع نوفكعي اوناكو فئاطلاب قيوسلا تلي لجر ناك :دهاجم نعو .جاحلا معطيو تيزلاب
 اهانركذ يتلا ةياورلا حصت الف اًيبيلص نكي مل هنأ ىلع ليلد تالل هدوجسو .اًنثو هوذختا مث

 هدوجسل لوعفم :راذحو .ودعلل عمج مسا :ىدعلاو .نبالل دجسأ لاقل اًيبيلص ناك ولو اًقباس

 ىف اهلبقتسي ال يأ :ةبعكلا ىري الو .ءادعألا فوخ وه امنإ هيلع لماحلاف هببس نيبي تالل

 مسال اًركذ ةيؤرلاب لابقتسالا نع رّبعو .هنولتقيف نمآ هنأ هيلع يشي بيقرلا نم اًفوخ هتالص
 .اًيلاغ كلبقتسا دقف كآر نَم نأل مزاللا ةدارإو موزلملا

 هيف ضرعي امل ةدشلا امنإو ديدشلا :بيصعلا مويلاو .هفعضأو هكهن :هانضأو .هرتس :ليللا هنج
 . لمتحت ال يتلا ةاناعملاو مالآلا نم

 .قباسلا تيبلا يف هركذ يذلا لاؤسلل نايب

 بوكرملا بعت اذإ ىتح رخآ اًداوج وأ ىرخأ ةلحار هعم داقو اًداوج نأ ةلخلا) رفاسملا بكر اذإ

 بكرملا سئبو هليل بكر رعاشلا اذهف .بنجمو بونجمو بينج داقملل ليق داقملا ىلع حوار
 لدي ىوريو .هرفس يف اهاقال ةدش ةيأف هاوس هبعتأ امو همزع ىوس هيلع حواري بينج هل سيلو

 .اهميرك بكارملا نم بيجنلاو بيجن بينج



 م ةَينيِوْرَقلا ُةَماَقملا

 كيعي اهبب لفطلا تآرذاكتا هلل يف ئربت نم ذقن

 ("'بيِجَولا ُتْضَقَن نيّدلا ىَمِح ىَلِإ ىَدِعلا داَلب ُتْرُج اًذِإ ىّنَخ

 "'ِبيِرَق ٌحْئْفَو هلل َنِمّرضن  ىَدُهلاٌراَعِش حال ذإ كلُمَف
 ْرْفَملا اَلَو .ُهَفاَش ُقْشِعْلا ال مْرَعِب ْمُكَراَد ُتْنِطَو ُمْوَق اي :َلاَق َتْيَبلا اًذه ْعَلَب اّمَلَ

 نخر ا 57 . ”"اَباَئْعَأَو َقِئاَدَح يِرْهَظ َءاَرَو ُتْكَرَت ْذَقَو .2؟”هقاَس

 َجوُرْخ ُْتْجَرَخَو .!اَديِبَعَو َبَِكاَرَمَو ."اَديِدَعَو ةَذُعَو .ةَرَطَْفُم َريِطاَقَو .ةَمْوَسُم
 )0١(2 لع 1 1 منيع )١١( خد ا 00 3 ماع 22 46
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 ةوشحم ةليل يف يريس يف ءانعلاو بصنلا نم ينقهرأ ام ملعت نأ كيفكي يأ كبسح ىنعمب كدق )١(

 .يتنولتقيف تررسأ ام ىلع ءادعألا عالطا فوخ عزفلاو بعرلاب ةمعفم رطخلاب

 ام :كلملا ىمحو .لالضلاو رفكلا يأ :ىمعلا :ةخسن يفو .اهكرتو اهفلخ :ىدعلا دالب زاج )١(

 اهلخد نم هلهأب ةنوكسملا هضرأ نيدلا ىمح اذكف ائمآ ناك هلخد نمو هريغ ةوطس نم هيمحي

 بلقلا ناقفخ :بيجولاو .اهرخآ ىلإ اهأرق اذإ روسلا ضفن نم ءافلاب تضفنو .نمأ مهنم

 بيجولا لازأ يأ هبوث نع رابغلا ضفن نم نوكي دقو .نافجرلا يهتني نامألا دنعو .هنافجرو

 .هبوث نع رابغلا ليزي امك هبلق نع
 .ةرهاظ ةيقبلاو .رهظ :حالو .هتمالع :ىدهلا راعش ()

 ينقاس رقفلا الو قشعلا هببس قوش هجيهي ال يأ :قشع يمزع قوشي ال .اهتيتأ دارملاو اهتسد (4)

 .مزعب لدب بلقب :ىوريو .ىنغلل اًبلط مكيلإ
 .راجشألا تاذ ةضورلا يهو ةقيدح عمج :قئادحلا (5)

 ىلع نوكي نم وهو برت عمج :بارتألاو .اهيدث دهن ةيراجلا يهو بعاك عمج :بعاوكلا (7)
 . نهنم ةريبكلا نسح صقني توافت نهيف سيل تايتف راوج يأ .كنس

 يأ :ةرطنقملا ريطانقلاو .دايجلا اهنأ فرعتو اهريغ نع زاتمتل تملعأ اهنأك ةملعملا :ةموسملا (0)

 ريثكلا هموق ديدعلا نم دارأو .هب هبلغتف كيوانم ةبلاغمل هدعت ام :ةدعلاو .ةضفلاو بهذلا نم

 .ريفغلا هعمجو

 .الثم تالجعلاك هريغو ناويح نم هيلع بكري ام بكرم عمج :بكارملا (4)
 :اولاق زييمتلا اودارأ اذإف ناسنإك ىثنألا ىلع قلطت امك ركذلا ىلع قلطت اهنأل ةيحلا ريمض ركذ (9)

 .ةعيرسو عيرس ةباد :نولوقي ةباد ءاتك ثينأتلل ال ةدحولل اهؤاتق .ىثنأ وأ ركذ ةيح

 وهف رجشلا نانفأ يف ناك نإف .ةرامع وأ لبج يف هضيبمو هتيبم عضومو هاوثم :رئاطلا ركو(١٠)

 .قالطنالا ةعرسل لثم نيترقفلا ىف هيبشتلاو . صوحفأ وهف ضرألا ىف ناك نإو . شع

 فعضأ نأش وهو اهركذ قبس يتلا يايند ىلع هيف صالخإلاو ينيد ًالضفمو اًراتخم يأ :اًرثؤم )1١(
 .مهاوقأ نع ًالضف اًناميإ نينمؤملا



 ةَتنيوُرَقلا ٌةَماَقملا ل

 ومولد اد معا ورع ا ورواد 1 00320. 2 2 نا 1ع هرهع م لح لج

 . 9َكاَفْرإَو َةَدَئاَرُمَو .اًداَعْسِإَو ةَدَعاَسُم اَهِوْرَغ ىَلَع يِنوُمثْنَعْأَو .'"'اَهِراَجِحب َموُرلا

 ْلَبْقَأَو .ةرذَبلا ُرِقْكَتْسأ اَلَو .ِتَوْرَن ٍبَسَحَو *اِهِتَرْذُك ٍرْذَق ىلع لكَف ططَش اَلَو
 .ِءاَعُدلاب ُهُقَوْقَأ ُرْحآَو .ِءاَملل ُهُقْلذَأ ْمُهَس ٍناَمْهَس ينم زكر. ةرمتلا 5زأ الو -*”ةرذلا ع

 و2
 .©"كاَمْلَطلا ٍسْوَق ْنَع .ِاَمّسلا َتاَوْبأ هب ْقْشَْأَو 3

 ىلإ امهنم الك عمجيف هب ضهانلا امأ ىرخأ رخؤيو الجر مدقي هيف لاقي :رمألا يف ددرتملا )١(
 نم ديلا غارف نع ةيانك نوكي نأ زوجي دقو .هيلجر يف هارسيو هانميف هيلإ مدقتلا يف ىرخألا
 نع اهلغشيف اهألمي ام امهنم ةدحاو يف نكي مل ىرخألا ىلإ هيدي ىدحإ عمج نم نأل لاملا

 نم رارفلاو هئادعأ نم ةاجنلل اهلك هاوق عمج نع ةيانك نوكت دقو .اهتبحاص ىلإ مامضنالا

 يشملا :ريسلا نم دارأو .ناسنإلا يف ةوقلا رهظمو شطبلا عضوم امهنأل نيديلاب ربعو .مهنيب
 .ليللا يف يشملا وه :ىرسلاو .راهنلا يف

 رانلا يمرو .تيل ىنعمب ينمتلل يتلا يه وأ .اله ىنعمب ضيرحتلاو ضحلل يتلا يه انهله ؛ول» (؟)

 ءيشلا لثم ءيشلا نوكي امنإو .اوناد امك مهاندو :لاق امك هلثمب رشلا ةعفادم يف لثم اهرارشب
 نم ةرارش هسفن لعج مورلا ةّلم نم ناك هنألو .رانلا سنج نم ررشلا نأ امك هسنج نم ناك اذإ

 يذلا هنرقب يأ :هرجحب نالف ىمر :لاقيو .مهل ىكنأ ناكل مهدالب هوزغأو هب مهومر ولف مهران
 . هقباسل ريبعت وهو ةبالصلا يف هعراضي

 .ىقش دض دعس نم ةلعافم ةدعاسملاو .اهنع هئالجإ وأ اهيف هباهتنال هدالب يف هقرط ودعلا ارغ ()

 قرتك لت نش ةيلطما هفالبإب ةوترام اذإ نودع ةالوحو .٠ رعآلا دن امهسم لك ناتواعتملاو
 ةداعسلا يف ةكراشملل مكلمع نكي مل نإف .هليكنتو مهودع فاعضإب مهدعسي وهو ةداهشلا

 ىنعمب :دافرإلاو .هبحاص هتنوعم نم لك يطعي نأ :ةدفارملاو .يداعسإب مكنم ًالضفت نكيلف
 .ةدعاسملاو داعسإلا ىف ليق ام لثم نيردصملا يف لاقيو .ةدعاسملاو ءاطعإلا

 .نوعيطتست ام ىلع ديزي اًططش نوفلكت ال يأ ردقلاو دحلا ةزواجم :ططشلا (4)
 اهب برضي لمنلا راغص وهو رذلا ةدحاو :ةرذلاو .رانيد فالآ ةرشع وأ فلأ هيف سيك :ةردبلا (4)

 .ةرذ ءابهلا ءازجأ نم ءزج لكل لاقيو .ةراقحلاو ةلقلا يف لثملا

 هللا ءاقل موي ةرخآلا باوث هب قحتسي لمع يف يعسلا وهو لجآ ظح ناظح ينم هلف ينناعأ نَم )30
 .ةنوعملا لهأ لذخي ال نأ هناحبس هلاؤسو ءاعدلاب هللا ىلإ يهجوت وهو لجاع ظحو لجو زع
 :هقلزأ :لاقف هانعم لصأ قفاوي امب هبحصأ ةتداغ» ىلع ابرج مقسلاب ظحلا نع رّبع امل هنأ ريغ
 عضوم وهو مهسلا يف قوفلا عضو قيوفتلاو هقوفأ :لاقو .هددح اذإ لصنلا قلذ نم هددحأ يأ
 نورجؤي لمع يف هيعس للمي وهف ءاملظلا سوق نع ءامسلا باوبأ هب قشرأو :لاق مث .هنم رتولا

 نأ هللا نم هبلطو ةيورخألا عفانملا ديص نم مهضرغ هب نوبيصي مهس ديدحتب هيلع ةنواعملاب
 ءاعدلا نوكلو .ةباجإلا نم ىمرملا بيصيف هب يمريل مهس قيوفتب هودمأ امك ةنوعملاب مهدمي
 يفو .ءاملظلا سوق نع ىمرملا لعج صالخإلا ضحم نع هرودصل ةباجإلاب ردجأ ليللاب
 -حءاعدلا ىلع ثعابلا يهو هيلإ راقتفالاو هللا ىلإ ءاجتلالا ةرارح نع ةرابع وهو ءامظلا :ةخسن



 ا ةَينيِوْرَقلا ُةَماَقملا

 .مؤلا ٍتاَبلِج ْتْوَرَسَو .هِئافلأ عار يِنرفَتساَك :ماَسم نب ىَسِِع لاق
 ."ةهَرَهَش ذك ٍفِيَسِب ٌيِرَدْنَكْسإلا حملا وُبأ انُحْيَش أو اَدِإَف .2"''مْوَقلا ىلإ ٌُتْوَدَعَو

 ٍلِضاَمب اَمَئاَعَأ نَم هللا َمِحَر :َلاَقَو ِهِنْيَعِب يِنَرَمَع يِنآَر امَلَف . "0َركَت دق ّيِزَو

 دالدا نمكلاا «ةلفن دوج تواع تدخلا تدخلا 1 يلو ويلات مقفول “ولو
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 ْبّرَعلا َنِم يِحضأَو طييصتتلا هيف سيفا انآ

 .اًبلاغ ةباجإلل ةعبتتسملاو
 ام :بابلجلاو .هندب نع هفشكو هاقلأ :بابلجلا ىرسو .بجعملا :عئارلاو .هفختسا :هزفتسا

 .هتحت ام عيمج بابلجلا لمشي امك هنوكسب ندبلا معي هنأل هب مونلا هبشو .بايثلا ىلع سبلي

 ىلوألاو ةمجعملاب تودغو :ةياور يفو .مهيف ملكتملا نم رظنيل مهيلإ عرسأ :موقلا ىلإ ادعو
 .ىلوأ

 .هب برضلا ىلإ ريشي هدي هب عفرو هلس :هرهش

 ةرشبلا نيولت نمو بايثلا نم نوكت يهو هندب رهاظ نم ودبي اميف صخشلل نوكت ةئيهلا :يزلا
 .فرعي ال ام ىلإ هريغ هركنو .تائيهلا هب فلتخت امم كلذ ريغو رعشلا ةلاح رييغتو

 لصأو .هب قطتني هيبأ ليذ لطي نَم :نولوقي ام هنمو ىنغلا نع هلوضفو ليذلا لوطب نوربعي
 نع هلوطل ةيانكلا تحص اذهل ينغلل الإ نوكي ال وهو ضرألا ىلع رجي بوثلا لضف ليذلا

 رتستلا بلطب ةيروت هيف مث .لويذلا رجل هلام يف ةعس الو رتتسي نأ هبسحف ريقفلا امأ .ىنغلا

 عزنو .خلا انناعأو هترشق عزنو هسفن كلمو هترشع نسحأ نم هللا محر :ةياور يفو .هيلع

 . ءاطعلا لينلاو .هل اهؤاطعإو بايثلا علخ :ةرشقلا

 .مورلا تانب نم ىوريو
 هنكل .يلاوحأب نامزلا بلقتك يبسن يف يبلقتف نامزلا نم يلاحك بسنلا نم يلاح لوقي نأ دارأ

 نم لايجأ مهو طبنلا طيبنلاو .اًقالخ هل عيطتسي ال هتضبق يف هنأل بلقنا بالقنالا هفلك اذإ يأ

 .نيقارعلا نيب نولزني مجعلا



 اوّلطَو ."''هُهَسوُؤُر اوُمَل دق ٌةَبيِتَك َناَساَس يِنَب نم ّىَلَع َمَلَط ذإ .يِراَد باب ىَلَع

 ةَماقملا

 هدوم نوح اود 6( موكا 4#نوم هيأكع نيام أك 2. 5 0 2 000
 اَموُي انآ اًنْيَبَف . يرامسأ ضغعَب َقْشَمِد ينتلخأ :لاق ماشه نب ىَسيِع اَنُدَح

 مما (7") م8 هكا
 ْمُهَل "'ميِعَز ْمِهِيِفَو .ُهَرْدَص هب ْقُدَي اًرَجَح ْمُهْنِم ٍدِحاَو ُلُك َطْبأَتَو . ميشوبل ةزملاب

(00 

 رف

 كلذ ناكو يرافسأ ضعب يف تنك ينأ يأ .لحأ لعاف ضعبو .هل ًالحم هلعج :ناكملاب هلحأ
 هانعمو .يرافسأ ضعب يف قشمد ينتلحأ :ةياور يفو .هئانثأ يف ق قشمدب يلوزنل اًببس رفسلا

 .الحم اهنم قشمد يل تلعج

 ءاطعتسالا ىف اًقذاح اًريقف الجر ناك هنإ :نولوقي ناساسو .ةلأسملا لهأو نوذاحشلا :ناساس ونب
 لكاش امو نانباكن ونبو ةيناساسلا نأ يدنعو .نودكملا هيلإ بسنف ءادجتسالا يف ةليحلا قيقد

 ناز همي قداح اننإ :يطيسرأ لكلا هع هناا ناين اكل ريتكملاب ةةريقملا طافلالا نمد كلا

 نم يقبو مالسإلا اهقحم املف كباب نب ريشدرأ اهسسؤم ناك يتلا سرفلا نم ةيناساسلا ةلودلا
 ناكم ىلإ ناكم نم مهنودرطي اوناكف نيلوألا نيملسملا نايتف ةنسلأ يف اوطقس ءالذأ دارفأ اهفارطأ

 ةيسن كلراص تمحو: دمع ةيسن ناتاس ىلإ هع تناك نأ دعت مهاب نارتعي مهلوزكيو
 سفن هيلإ حمطت امع ًالضف ةيسايس ةياغ ريقحتلاب مسالا اذه راهشإ يف ناكو .بسو فذق
 نانج يف رثأ الو ناسل يف ركذ ةيناساسلا ةلودل ىقبي ال نأ يهو بولغملا لالذإ نم بلاغلا

 وهو ديدجلا همزال عم الإ رطخي الف لابلاب اهرمأ رطخ اذإو اهنأش ةعفر وأ اهناطلس نع ءىبني
 ةقبط ىندأ مهو نيذاحشلا يف ًالمعتسم ظفللا يقبو مايألا رورمب كلذ يسن مث .ةءاندلاو ةلافسلا

 نأ كلذو هيبس ىلإ تهبتنا مث هعامس لوأل تبجعت ايس دالبلا ضعب يف تعمس دقلو .سانلا يف

 يكمرب اي هظيغ ةدش يف هلاق كش اياه طاكو ديف راح ىلإ ريقي انيق وللا قاض يارد العر

 هب لتسج نمل اذ اهي هين ودعت ارم ةكياوتلا اريك نأ دعب. نيساعلا نعم ةلودلا :لهأ نأ :كسلعت
 بيط اوظفح راصنأو ناوعأ ةكماربللو اذه .رصم ىف دالبلا ضعب ةنسلأ ىف مويلا ىلإ كلذ ىقبو
 نكمت دعب مهل نكي ملف ةيناساسلا امأ .ىقبي نأ نامزلا ءاش ام ىلإ بتكلا نوطب يف مهركذ

 .ريصن الو يلو سراف يف مالسإلا
 -ةءاندلا :ةرعملاو .مهسوفن ةرعملاب اوللذو :ةياور يفو .هب غبصي رمحأ نيط ميملا حتفب :ةرغملا



 لك ةتناساّسلا ٌةَماَقملا
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 ىلا اال ةبيجَو 2
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 . مهنيب مدقملا سيئرلا :ميعزلاو .طبإلا تحت هلمح :ءيشلا طبأتو .راعلا دشأ يهو ةلافسلاو

 مهو صوصخم مغن ىلع هبتري هلوق يف هنأل لتر ىنعمب هتءارق يف لسر نم ةلعافم انهله لسار
 .مهلساري وهو هنولساري كلذل مهف همغنل بسانملا مغنلا عم هظفل نوديعي

 .ةدئام يمس هيلع عضو اذإف ماعطلا هيلع عضويل دمي ام وه ناوخلا نأ مدقت

 سانلا هلكأي ام انه هنم دارأو .قاس الب اًقاروأ تبني ام :لقبلاو .بيطي مل ام حلملا نم شيرجلا

 امك هقرو فطقي اًفيطق هبلطو امههباش امو ريجرجلاو سنودقبلاك ةذلل ًالامكتسا ةمعطألا نم
 . هتفاظنل اًبلط هروذجب علقي ال ةرمثلا فطقت

 .اذج ضماح :فيقث لخو .يرطلا :ضيرغلا محللا

 لخسلا محلو عيضر وهو يدجلا محل نم ةوارط دشأ محللا يف سيلو ضيرغلا محللا نيبي هنأك

 نيبو هنم ركذلا فورخلاو هتدالو لوأ نأضلا دلو :لخسلاو .ىلوألا هتنسل ىزعملا دلو يدجلاو

 لخسلا نأ عومسملاو .امهمعي لخسلاو ىثنألا محل نم بيطأ ركذلا محل نأل فورخلاب لخسلا

 اًراهظإ سنجلاب هنيبو نزولل عمجلا ظفلب ىتأ دق رعاشلا نوكيف ىثنألاو ركذلل يهو ةلخس عمج
 .اًقورخ ًالخسف ال وأ :ىوريو .ليلقلاب ءافتكالا مدعو ريثكلا يف ةبغرلل

 ءانإ يف هبلط لب هيف برشلا داتعي ءانإ يف هديري الو اًدرب جلثملا نود امب ءاملا نم يفتكي ال

 .هتعنصو هرهوج يف بيرغ ردان يأ فيرط
 .ناركسلا :فيزنلاو .رمخلا :مادملاو .رمخلل ميظعلا دوقارلا :ندلا

 هتاكرح يف فرظيف برطلا هفختسي اًبورط اًيقاس ديري هفختسا اذإ هشهتسا نم ءاهلا حتفب اشهتسم
 .مادملا ةرارحب ةفطلملا بولقلا ىلع اًميفح نوكيف هتارابعو هتاظحلو

 .اًميثك لدب اًئيخث ًالعن :ىوريو(١٠) . ةمامعلا : فيصنلا



 ةتناساّسلا ٌةَماَقملا 10١

 كلا 2 و ماا م 8 دسيرأ سومو اظطشبن ٌديِرأ

 تيبس ةناورنخا 0 تشبع انا يا

 فرضا 5 , أ نأ در ل 5 هل , 2

 ديس رع دلاه دا نق ]ل تلفو اًمهرَو هاتف :ماّشِه ُنِب ىَسيِع لاق

 َكَعَم ٌةَركْذَت ْمَهْرّدلا اًَذهَو .ُدْعَب نِم ُدعَولا اَنْيَلَع َكَلَو .2؛”ٌَدِجَنَو ُدِهَتْجَنَو .ُدْعَتْسَنَو

 اَم لثمب ُهاَقلي ُهَّنأ ُتْنَكَظ َرْخآ لُجَر ىلإ َراَصَو ُهَدَحَأَف .دوُمَْملا ٍرِظَْلاَو .دوُقَملا ٍذْحَن

0 ًِ 

 اة دما ةناقخ مافن ةحفاك اب

 ”اَنلجِزِبُخلاِب هنلجلاف يِسزِض مخللا ىَهَتْشا ِدَق

 هتحتف ىلع موقت ةرئاد فصنك هوحنو ديدح نم ةقالع هل لجرملاك ساحنلا نم ءانإ :لطسلا )١(

 وهو ءاملا لقنل لمعتسي اًضيأ مسالا اذهب ةماعلا دنع فورعم وهو هتحتف ةرئاد يف نيتورعب لصتت

 .ةفاظنلا تاودأ بلطي تيبلا اذه يف

 هبلط ةفخلف وه امأ .نوفيضم مه ثيح نم نيبطاخملا حدميو فيض وه ثيح نم هسفن حدمي (5)
 نم لوقلا يف حيلمت وهو مهنم بلطي امب مهئاخسو مهمركلف مه امأو فيضملا ىلع هتلوهسو

 .هلقثأ ام ناكم هفخأ امو هفثكأ ام عضوم هفطلأ ام مهلوق باب

 تيبلا اذهو ريثكلا بلط يف ملظي يأ فيحي نأ ديري امو ليلقلا بولطملا اذهب يضر هنإ لوقي (؟)
 .بهذملاو ىنعملا يف هقباسب قحال

 :دعتسنو .تبلط ام كل ءىّيهن يأ :دعنسو .يتفايض ىلإ كتوعد ينأب كتملعأ دق يأ :تنذآ (:)

 .ًاليختب هيشرتيو نعسلا لام دو ًاليلق هليكتيرب ريثكلا يلطي اًهرش اني كلوبقل ايتن يأ
 1 .ىنعملا ىف اًدحاو ىرجم نايرجي داهتجالاو دجلاو

 فرعي ذل لوقلا قف: ةداعلا 'قينح ةوكيف ىوارلا ىلإ هعبو اه لقم:تلطلا نم هيلإ هوي هنأ .هنظأ يأ :[4)
 يتايس امك ةلئعن لانا ىلع كوالا هي ليقتما ام نيعب رخآلا ليتم املف اذحاو اهو الإ اهثع
 .هركذ

 اًضيأ قلخلا لامجب هحدم هب نوحدتمي ام ىلعأو لاجرلا ايازم صخأ وهو لضفلاب هحدم ام دعب (7)
 اهلادتعا يف نصغلاب اهنوهبشيو ةماقلا :دقلاو .هدق يف نصغلا هنأك ىلجتو رهظ يأ ىدبت لاقف

 .اهتقاشرو

 قحتسي يذلا مرجلا ةلزنم لزني هؤاهتشاف هيطاعت هل زوجي ال هيلع تاروظحملا نم محللا نأك (0)

 قحتسي الثم ركسملا لوانتك محللا هلوانت نإو محللا ىهتشا هسرض نإ :لوقيف هيلع ةبوقعلا هلعاف

 هبحصي مل ولو هءاهتشا نأب محللا نم هنامرح يف غلابو .اًمولعم تابرضلا نم اًددع دلجلا هلوانتم

 -مئس ام ةدشلو .زبخلاب لب طوسلاب ال نكل دلجلاب هيلع بقاعي نأ بلطو دلجلا قحتسي لعف



 لل ةتناساّسلا ٌةَماَقملا

 00 6-2 ُهَوَلِل 72 5 ٍءاَو 3 2 ' ىلا . . 4 ماَو

 0 ميكلا نب لإ. 1١ص قمحلا دعم لكما

 بع فات ىدلإ ١ ..قعجال قتيتني غْوتفاَو

 ُهَءاَرَو َّنأ ُتْمِلَع ُماَلَكلا اذه ُهنِم يِعْمَس َنَتف اّمَلَف :ماَشِه نب ىَسيِع َلاَق

 (ة5)ء عل لسن وو حو دا ل م ؟ةد ماسوع م 0 هدا د ععو مج (5)ك « <
 *ةاوأَو يِناَري ال ثيحب هلم تمفوو 0 م ىلإ َراَص ىتح ُهتْعِبَتَف : ”كضَف

 ٍهِه ام :ُتْلقَو ِهْيَلِإ ُتْرَظَنَف .ُيِرَدْئَكْسإلا حملا وُبأ "هُهُميِعَر اًذِإَف .ُةَداَّسلا ًطامأَو

 ديري هنأكو .زبخلاب :ةياور يفو .دلجلا ملؤي امك اًملؤم هلوانت راص هريغب هطالتخا مدعل زبخلا -

 . ةبرجتلا

 اذهنو.. الا يأ ةاذقت رماجلا قفلت لمع ةآو يق نأ اود انا: قب هيلع ديدذأب تلط 419
 .تقولا اذه يف اًرضاح يأ اًدقنب طبترم تقولاو .ِناث لوعفم

 نأك لأسي اميف ريغلا ةباجإل اهلزانتو سفنلا نماطت نع ةيانك رصخلا نم ديلا قالطإ نأ مدقت (؟)
 الاؤس هل بيجي وأ اًبلط هليني نأ همه اذإف هبطاخي نمب ٍلابم ريغ هرصخ يف هديو لجرلا
 نم ديلا قالطإ بلط ام دعب هارت كلذلو هنأش نم همهي ام لعف ىلإ هرصخ نم هدي قلطأ
 هدرب علخ بلطي اًرصخ دربلا نم قلطأ :ىوريو .ءاطعإلل سيكلا دقع لح بلط رصخلا

 . هايإ هحنمو

 ةياكح يف هلط ةروس نم هورس ِرْيَع ني َهلَصب جرح َكِساَنَج َِإ َكَدي ٌمُهْصضََول ةيآ ىلإ ريشي (0
 اًبترم فصولا كلذ ناكو ءاضيبلاب ةيالا يف اهفصو زمرلا عضومو .مالسلا هيلع ىسوم تازجعم
 ديلا لمعلا اذه يف نالفل :مهمالك نمو .ءاضيب ةنسحملا ديلل نولوقيو حانجلا ىلإ اهمض ىلع

 يف نوكي ةداع وهو دقنلا عضوم ىلإ ديلا ءاندإ نع ةيانك انه حانجلا ىلإ نيديلا مضو .ءاضيبلا

 طيحي ىتح اًعم نيديلاب ىتأ راسيلا يف وأ نيميلا يف دقنلا نوكي نأ لامتحالو .بيجلا ةيحان
 ءاطعإلل وه امنإ ديلا مض نأ ىلع صيصنتلل اًدصق يأ ؛اًدمع»و ؛يلجأل» ظفلب ىتأو نيلامتحالاب
 يفو ناسحإلا نم تلانأ امب ءاضيب جرخت مهاردلا ثيح ىلإ اهب لصو كدي ممضا :لوقي هنأكو

 . ةينثتلاب كيحانج : ةياور
 اذه نأ يأ مالكلل هءارو يف ريمضلاو .اًقتف هقتف هتحاصفب مالكلا اذهو اًقتر ناك هعمس نأك (؛4)

 .هنع فشي اذهو هئارو نم لضفلا نأو لضف ةمدقم مالكلا

 ىوثم مأ لزنملل ناك ءاوس هلزنم ىلإ لوصولا نع اهيلإ لوصولاب ينكيو هلزنم ةبحاص :هاوثم مأ (5)
 .ال مأ

 اذام ىريل رتتسا ماشه نب ىسيع نأ ىلع ىنعملا نأل هارأو يناري ال ثيحب ةحيحصلا ةخسنلا هذه (7)

 هوأر ول ذإ مهراصبأ نع ىفتخا اذإ الإ نوكي الو هعم نمو وه هتليح فشكيل يناساسلا عنصي
 .رهاظ طلغ يهو هارأ الو يناري ثيحب :ةخسن يفو .مهتليح يف تابثلا ىلع اولمعل

 لوقي ناك يذلا مهسيئر يأ مهميعزو .ماثل عمج :مثللاو .مههوجو نع اهولازأ :مهمثل اوطامأ (0)

 . هنوبواجيو



 ةيناساّسلا ُةَماَقملا لح

 نر اكان ةكعيو هلي
 0 + 7 4 ًَ | 3 3 م 1 3 نأ 2 !| 5

 "ولو بِيَع لنفهلاو حيلمٍهِيِفئنغلا
 2م)و 1 7 2 0 - 3 5 5 5 00-ن- 10
 ”موحُي ماَننلا لؤحخ نكلَو فّيط لاملاَو

 فصو :موشغو .موشمل عبات «هارت امكهو سحنلاو مؤشلل بالج يأ موؤشم فيفخت :موشم )١(

 .يساقلا مولظلا هانعم رخآ

 ىرن انأل حيلم فصولا اذهف تناك اّيأ لامعألاب هعم ىلابي ال امم وهو لقعلا فعض :قمحلا (؟)

 اًمولو اًصقنو اًبيع نامزلا اذه يف دع دقف لقعلا امأ .ةمعنو ريخ يف هب فاصتالا يوذو هبابرأ

 تدعو ماظتنالا نم اهلاح فلاخي ام تركنأ لالتخا ىلع تناك اذإ ةلمجلا نأل عبط ءوسو

 صقانلا هب ديري لوزهملا :ثغلاو .مولم ثغ :ىوريو .التعم حيحصلاو التخم هنم مظتنملا

 . ءيدرلا

 نإف لذبيل نزتخيو قفنيل بسكي هل ءاقب ال هنآل اًفيط ناك امنإو هوحنو مانملا يف لايخلا :فيطلا ()

 هيلع لجسي اًريقف الو هانغ هل دلخي اًينغ ىرت ال اذهلو نامزلا يداوع هتدفنأ قافنإلا هدفني مل
 .مهب الإ فيطي الو مائللا لوح الإ موحي ال هنأ الإ ًالئاز ناك نإو هنأ ريغ .هرقف



 ةّيدزقلا ةماقمل

 دْلَبلا نم الفاَق .ماَلََسلا هَنيِدَمِب اَنأ اَنْيَب :ّلاق منع نب ىَسيِع اَنَثَدَح

 .فئاَرَطلا َكْلَت اما الا يطال نلف لا ل يا . '" ماَرَحلا

 رطل يِوْلَي َنيِمِحَدْرُم ٍلاَجِر ِةَقْلَح ىلإ ُتْيَهَتْلا ذإ 0 كلت ضقت

 ع

 ِةَمْحَّرلا 5 .ٌةَمِحَهْلا ٍةَدِشِل ِههَجَو ىُأْرَم َنوُد ٍلْجَر تّوَص عجب ُتْعَقَو

 (ه)و. ء

 ىَّنَح ."" ْمُهَقاَس اَم ىلإ ٌصْرِحلا يِنَقاَسَن .ْمُهَقاَدْشَأ ُكِحَّصلا ُقْشَيَو ."؟”ةُهَقاتعأ
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 0 جّرَخملا ّصق لصفر كَِضقَدُف :دنض نق كدمحو .هَدُرَف صقُْري ٌداَرَق وه اًذِإَف
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 ةكم :مارحلا دلبلاو .اًمجار يأ :ًالفاقو .دادغب ةنيدم : مالسلا ةنيدم

 رهن ءىطاش ىلع لاجرلا يشمي امك يشمأ يأ لجر عمج :ةلجرلاو .رتخبت اذإ سام نم :سيمأ

 .تارفلا قيقش دادغب رهن وهو ةلجدلا

 بلط يف ةغلابملا :يصقتلاو .نسحتسملا بجعملا رمألا ةفرطلا يهو ةفيرط عمج :فئارطلا

 . تئاف اهنم هتوفي ال ىتح هرظنب فراخزلا ىصقتي وهف .ءيش قئاقد ىلع فوقولا

 ليمي برطلا ةداع هذهو .بناج ىلإ بناج نم مهقانعأ ليميل هنإ ىتح مهنم ذخأ برطلا نأ يأ

 .هندب عيمجب برطضيو هقنعب
 ام ىلإ هعافدناف هلوح اوفتلا ام وهو هيلإ مهصرح مهقاس ام ىلإ هقاس ءاصقتسالا ىلع هصرح

 مهصرح امأ .ىري امب ملعلا ىلع هصرح وه اوفقو ثيح فوقولا هبلطو ةعامجلا هيلإ عفدنا

 .نوجملا حالمتسا ىلع الإ نوكي ال امبرف

 ةدشو . 0 وا نيالا عت اب دخل هيدر اعرب داو حولا ترص عيش حي ويل

 ىلإ ماحدزالا غولبل يأ دحلا ةزواجمو طارفإلا :طرفلاو .هلوخد عرسأ دربلا مجه مجه ْنِم : ةمحهلا

 00 قوفي دح

 وهف ماشه نب ىسيع صقر امأ .ةفورعملا هتاكرحو هتابثو يف بعللا ىلع هلمح :درقلا صقرأ

 - يأ جرحلاب دلقملا بلكلا :جرحملاو . .هدرقو دارقلا هنم ناكم ىلإ عارسإلا يف هتابثوو هتاوزن

 8 م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم



 ةدرقلا ٌةَماَقملا 1

 ىّنَح .َكاذ "'!وَدُسِل اذه ُقِتاَع يِنَظِفْلَب سائلا 0 قو ٠ ("”جّرغألا َرْيَس اس

 .هِقيرب ُلَجخل لا يِنَقَرْشَأ َدَقَو .""نيألا َدْعَب ُتْدَعَق َءَكَو .ِنْيَلُجَر َةَبْحِل ٌتْشَوَتْفا

 نع ٌسِلْجَملا '"0ضْفَتُن ِْضْمَتْناَو .هِلْعُس نم ُداَرَقلا م َعَرْف امل .هِقيِضِب ُناَكَملا ' ياكل

5 

 وُبَأ هَللاَو َوُه اَذِإَف . ُهَتَروُص ىَرآل تْفَقَوَو .'"هتْلُخ ٌشَمَّدلا يِناَسَك ْدَقَو ُتمُق .هِلَهَأ

 :َلوُقَي أَمئَأَف !َكَحَيَو ُهَءاَنَدلا هذه اَم ُتْلُقَق .ُيِرَدْنَكْسإلا منَفلا

 5 ادق نع تقعانا ىلإ ءاجبألا ةحتدختلا

 (*!لامَجلا لل ىف ُتْلَكَرَو لا تكرذا قحتتلاب

 .اًرفقو اًبثو هدش لك ناك يرجلا يف دتشا اذإ وهو اًملعم نوكي ىتح كلذب دلقي الو عدولا

 اذهف محدزملا يف عرسي نّمو .بناوجلا ىلإ رادحناو طوبهو دوعص نم ولخي ال :جرعألا ريس )١(

 :8يزجمم

 قوف ريسي ناكف درقلا ىري ثيح ىلإ لوصولل هريس يف اهأطي جرف مهنيب سيلو سولج سانلا (؟)
 نأل ةرسلاب نطبلا نع ربع .هنطب يأ يناثلا ةرس ىلإ لوألا قتاع هيمري يأ هظفلي سانلا قانعأ

 .نطبلا ىلإ ىمر دقف اهيلإ ىمر اذإف نطبلا طسو يف ةرسلا
 نيب سلجف ضرألا ىلع سولجلل ناكم اهيف سيلو دارقلا لبق نم ةقلحلا رخآ ىلإ هريس ىهتنا ()

 وهو امهيتيحل شرتفا دقف رخآلا هجو ىلع هفصنو امهدحأ هجو ىلع هسلجم فصن نأك نيلجر

 .نيألا دعب لدب نينثا نيب :ىوريو .بعتلا نم ءايعإلا :نيألاو .ماحدزالا ةدش يف ةغلابم

 لجخلا نأ ديري هنكل .لعفو لوق نم ديري ام نود تفقو اذإ هقيرب اًنالف تقرشأ لثملا لصأ (4)

 ىلإ ببسلا ةفاضإ لجخلا ىلإ قيرلا ةفاضإف هترثكل هب ينصغأ ىتح اًريزغ اًقير يناسل نم ىرجأ
 ل مقل نيدللك :ةقهرأر  هفلحي فوحلار قيرلا ليث لعل( :ةلاغر ةنكهو .قيسفلا
 هزاجأ اذإ فدهلا نع مهسلا قهزأ :مهلوق نم ةمجعملا يازلاب ينقهزأ :ىوريو .هقيضل قاطي

 .اهنع اًجراخ هاقلأ هقيضل ناكملا نأك هنع

 يأ :ضفتني وهو امهنع هطيميل بارت وأ ءام نم هيحانج ىلع ام ضفني رئاط سلجملا نأك (0)

 .هلهأ نم سلجملا ولخ دارملاو . كلذ نم هندب ىلع ام ضفنل

 .هراثآو هتامالع نم ءاضعألا رئاسو هجولا ىلع رهظي ام :شهدلا ةلحو .لوهذلا :شهدلا ()

 .اهبئاون نم سانلا يف هب فرصتت ام :يلايللا فرص (0)

 دنع هلهأ قمحلا دافأ ام اًريثكو .قمحأب سيل ةليحلا بحاص نإف هلابتلاو قماحتلا قمحلا نم دارأ (4)

 هقمحب هنأ دارأ .اًرتخبتم اهلويذ رج اذإ هباوثأو هللح يف لفرو . مهيدل مينامأ مظعأ مهبسكأو هلهأ

 رخفأ هب ىستكاف لاملا بسك قمحلاب هنأ وأ هباوثأ يف لفري اًيفاض ًالامج سانلا رظن يف يسك
 ١ .لامجلا ةبلجم يهو بايثلا



 .ٍلْئَملاِب اَنْمَمَهَو .لِصْوَملا َنِم اَنْلَمَق امَل :َلاَق ماَشِم نب ىَسيِع اَئَنَّدَح

 ىلإ ”ةناقفلا كرم رع ولإو ةرشكلا نافع ذك او: , ةلياقلا اقناع قلتو

 :َلاَقَف ؟ٍةَليجلا َنِم ُنْحَن َنْيأ :ُتْلَقَف .حْنُملا وُبأ ُيِرَدْنَكْسِإلا يعَمَو اَهاَرُق ضْعَب

 ْدَق مْوَقب ْتَلْمَتْخاَو .اًهُيِداَوَن ْتَماَقَو اَهّبِحاَص َتاَم دق راَد ىلإ اَنْعِفُدَو .©"”هللا ىفكَي
 0 2050 (ه)و عم وع 7 2 هعلد [ه ممل "او
 .نهروعس نّرشن دق ِءاَسِنَو 5 هوي ةعيجفلا تهمسو .ُمهَبولُق عْرَجلا ىّوك
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 .اهيف ةروكذملا تيملا ةياكح ىلإ ةبسن تيملا ةماقمب خسنلا ضعب يف تمجرت دقو
 اهلباقيو ةلجدلا نم يبرغلا بناجلا ىلع ةريزجلا دالب ةدعاق :لصوملاو .انعجر يأ :انلفق

 انه انلفقف هيلإ لفقي يذلا نطولا :لزنملاو .ىونين ةئيدم عقوم ةلجد نم يقرشلا بناجلا ىلع
 ءانثأ يفو انناطوأ ىلإ انعوجر يف انمزع انهجوو .نيلفاق لصوملا نم انجرخ عضوم يف

 ناك ام مهنم اوذخأو ةلفاقلا مهيلع اوكلمف ةبلسلا مهيلع جرخ ةنيدملا مهتحرابم دعب قيرطلا

 مل هنأ ديري .ةيطملا يه :ةلحارلاو .هيلع بكريل ةيطملا ىلع عضوي ام وهو لحرلا نم مهعم

 .ءيش مهل قي
 هلعل اهل ةعباتلا لصوملا ىرق ضعب ىلإ هتايح نم يقب ام هب عرسأ يأ .سانلا ةيقب :ةشاشحلا

 .ةشاشحلا تررج :ىوريو .ةايحلا نم ةيقبلا كلت هيلع ظفحي ام بيصيو ىجنم اهيف دجي

 .اًئيل اًقوس اهقاس هلبإ زاح نم :ةشاشحلا تزح :ىوريو

 انيفكي يأ :هللا يفكي :لاقف .اهنم نوبرقي وأ اهنع نودعبي ةليحلا ىلإ ةبسنلاب مهناكم نع ماهفتسا
 . هللا ةيافكب اهنايتإ انيلع لهسي انم ةبيرق ىه يأ ةليحلا ىف فلكتلا ةنوؤم ىلاعت هللا

 نم تألتما يأ :تلفتحاو .هيلع ءاكبلا دنع تيملا كامو ددعت يتلا يهو ةيدان عمج : بداونلا

 عيطتسي ال نزحلا دشأ :عزجلاو .خلا موقب انطلتخاو :ىوريو .هب ًالتما اذإ نبللاب عرضلا لفتحا

 اذإ رانلا رثأ نم لقأب سيل بلقلا يف هرثأ نأل يكلا لعف هل دنسأو رانلاب ههبشف هنامتك باصملا

 ىلإ بويجلا قش دانسإو .عوجفملا ىلع مركي نم دقف يف ةيزرلا :ةعيجفلاو .مسجلا اهب يوك
 -نأ نيعوجفملا ةداع نمو .هنم سأرلا لخدم :صيمقلا بيجو .هيف ببسلا اهنأل ةعيجفلا



 ةيلصؤملا ٌةَماَقملا ل

 :ىردتعتالا لاقف « كفؤردخ نطل 207 فوقع نذدعو + قهووذص ةدرطب
 ىلإ ُرظْنَي َراَّدلا َلَخَدَو ."اهَلْخَس عيِطَقلا اًذه يِفَو .ةَلْخَن ٍداَوَّسلا اًذه يف اَنَل

 : مجبل ةيونات قفز" ن1 وام نكسو» . لمتتل ةتاضغتدش دقو. كنملا

 ذَحأ ُيِرَدْنَكْسإلا ُهآَر اّمَلَف .َنْمْديِل "'ةهُئَرْفُح ْتَرِفْحَو .َنْفَكُيِل ُهُباَوْنأ ُتْطيِخَو

 ُهنَرَع امَنإَو ٌيَح َوُهَف ُهوُنْفْدَت اّل هللا اوُقَتنأ ُمْوَق اَي :لاَقَف ا ٌسَجَف :ةفلخ

 ٌنيأ نم :اوُناَقَ :قيموي دعب .0* نئتنعلا و ل اَنأَو .ٌةَتَكَس ُهُْنَلَعَو .َهَنْهَب

 ُتْمِلَعُف ُهْبْسَمَل ْدَك ُلُجَّملا اًَذهَو ُهطْبِإ َدَرَب َتاَم اَذِإ َلْجَملا نإ :َلاَقَف ؟كِلذ كَل

 امك [ولمفاك وكذا ان يلع هنألا: :ارلاقف ةطنإ "نك ْمُهَيِديَأ ارق هب كلا

 ِهْيلَع َقَْلَعَو .َمِتاَمْعلا ُهل دش مث ُهَباَيِت َعَرَتُف .ٍتْيَملا ىلإ ٌيِرَدنكْسإلا َماَقَو .َرَمأ

 اهبلغتب اًرارطضا وأ نزحلا ةدشل اًراهظإ هنوقشيف هيلع نولمحي مث صيمقلا بيج بناوجب اوكسمي
 .لقعلا ىلع

 عمج نوكتف .نهدوقع نددشو : خسنلا بلغأ ىفو .نهدئالق يأ نهدوقع نعطق يأ :نددجو )١(

 ذأ 10900

 نيبأو حضوأ انيديأب يتلا

 اًداوبن“ قارعلا' قيتاسر اره انك اقترب وكيت جل نزولا اذهب ادب ام :داوسلا نم دارأ (6)

 ىنعم يف انه داوسلا لمعتساو داوسلا نول يف دعب ىلع رظانلل ودبتف اهعورزو اهراجشأ ةرثكل

 ةلخن ليخنلا اذه يف انل لاق هنأك قاقتشالا هنم ام هيلع قلطأف دوسأ حولي هنأل فئاكتملا ليخنلا

 نم ريثك قلخ هيلع ةقفنلا نم عفتني زيزعلا تيملاو . ظوظح نيب اظح تبصأ اذإ هبرضت لثم وهو

 هذه نيب ةعفنملا نم اًمهس هقيفرلو هل يردنكسإلا دجو دقف نيمحرتسملاو نيزهجملاو ءارقفلا

 دجي نَم ةعفنم نوعفتني كئلوأو موقلا زيزع ييحي نم ةعفنم عفتني هنأل اهعيمج قوفي هنكل ماهسلا
 ةعامجلا ًالثم منغلا عيطقو .ةلخس عيطقلا اذه يفو :هلوق لثملا اذه لثمو .هارخأ داز يف هل

 .ترغص نإو ةعفنم عفانملا نيب هل نأ يأ .ىثنأ وأ اًركذ نأضلا دلو :ةلخسلاو .اهنم

 لعفي سأرلا ىلعأب دقعي ىتح نييحللا ىبناج نم ذخؤيف تيملا نقذ تحت نم دشي ام :ةباصعلا ()

 وأ توباتلاو .هنم تالئاسلا ضعب عقدني وأ هرظنم حبقيف حتفي الو مفلا قبطنيل تيملاب كلذ

 ىتلا باوثألا ىف هجاردإ :تيملا نيفكتو .شعنلاب ةفورعملا اهيلع لمحي ىتلا ةبشخلا :ريرسلا

 .هربق : هترفح نم دارملاو .نفكلاب فرعتو ةداع ىتوملل أيهت

 نإف قنعلا يف هتحت نم ذخآلا نايرشلا :قلحلا قرع نم دارأو .قلحلل قرع هيلإ فاضملا ريمضلا (4)

 .لدأ ماوعلا رظن يف وه لب ةايحلاو توملا ىلع هنم لدتسي نأ نكمي ديلا نايرش ضبنك اًضبن هل

 هريغو مالكلا نع هعطق يأ .: هتهب . ضراع هيلع ضرع يأ ةتغبلا : ةتهبلاو . هيلع تأرط : هترع )0(

 .اهفئاظو ةيدأت نع هاوق تلطع هخمب ةلزان يأ ةتكس هتيشغ يأ :هتلعو .ةايحلا لامعأ نم

 .يح نع ةيانك نينيعلا حوتفمو



 ل ةتلصؤمملا ٌةَماَقملا

 ْنِإَو .ُهوُعَدْرَت اَلَو .ُهوُعَد :َلاَقَو .َتْيَبلا ُهَل ىَلْخأَو .“”َتْيَّرلا ُهَقَعلْأَو ."''مِئاَمَت
 92 ءءء مدل ا رب لق 8 ب فضل لا ل ل ا

 َتَْملا ناب .ٌَرْشَناَو رَبخلا عاش دقَو ِهِدْنِع نم َجَرَْحَو . هوبيجت الف اًنيِنَأ هل متعمس

 ىَّنَح .ٍراَج ّلُك نم اَياَدَهلا اَنْيَلَع ْتْلاَْاَو , راد“ رك نزع دانملا انتذحاود *”ينلزف

 يف ٌهَصْرُف َرِهَتنَن نأ اَنْذَهَجَو .2'ااَرْمَتَو اطقأ اَنَّلْحَر ًاَلَتْماَو .اًرْبِتَو ٌةّضِف ائُسيك َمِرَو

 َلاَقْف .ُبوُذْكَملا ُدْعَولا ٌَرِجْئْتْساَو .ُبوُرْضُملا ُلَجألا لح ىّبَح اَمْدِجَن ْمَلَف ِبَّرَهلا
 4 522+ ين(ال)هيراع ىعوعرا ع 0 8 9 0 5 كر كو سام

 ال كاولاقخ ؟"*1 2 هن ناز نأ" ةازكو ليلعلا اذهل ْمُثْعِمَس له :ُيِرَدْنكْسإلا

 اذإ مئات دع ىلإ ةرغد هلو ادلب نعت ملف ةلفزات ذك“ قع كي هل نإ لاك

 زاجملا حشرو اًضيأ بايثلا هنم دارأ دلجلا :باهإلاو .هباهإ رشقو :هبايث عزن دعب ةخسن يف )١(

 فلي ام ةمامع عمج :مئامعلاو .هرظن يف دوجأ ةرابعب اهتقباسل راركتلاك ةلمجلاو .هرشق :هلوقب

 ناكم ةمامعلا لعجف ءايحألا يف دودعم هنأل مئامعلا هسابلإو .ةفورعم ةئيه يف سأرلا ىلع

 هيلع تقلع نميف اهرثأ رهظيل ذيواعتو قاروأ نم قلعي ام يهو ةميمت عمج :مئامتلاو .ةباصعلا

 ريثأت ىلإ بهذ نمو .كلذ رثأ نم هئافشب امإو ًالثم نجلا سملو نايعملا نيع نم هظفحب امإ
 كلذ هباش ام وأ فرحأ وأ ظافلأ عم وأ يناحورلا هجوتلا درجمب امإ ضعب يف حاورألا ضعب

 اهركنأ كلذ ريغ ىلإ بهذ نمو .اهطورش تقفاو نإ راثآلا نم اهل هوفصي ام هدنع مئامتللف
 .اهوحن وحني ام لك ركنأو

 .هسباي نيليل همف يف تيزلا لعج :تيزلا هقعلأ ()

 هوعورت الف :ةخسن يفو .اهنع هوفكت الو هوعدرت الف هيف ةايحلا نايرس دعب ةكرح كرحت اذإ يأ ()

 هتوصو ضيرملا هوأت :نينألاو .هلوح مكتاوصأ جيجضب هوعزفت ال يأ لادلا لدب ةددشم واوب

 ال :لاقو ءادنلا ةلزنمب هلعج اذهل هيف وه امم اًنايغ هب بلطي هنأك ملألا نادجو نع عفدنملا

 همئامعو همئامتب ىيحي نأ دب ال هنأ مهل دكؤي هملؤي امع هلأسيل هدنع دحأ تأي ال يأ هوبيجت

 .هوعمس اذإ هوبيجي ال نأ مهيلعو نئيس هنأو

 .هتوم دعب اًّيح ثعب :تيملا رشن (4)

 نم اهب راد لكف موقلا زيزع اوبحأ دق مهنأل بهاوملاو تالصلا اهنم دارأ ةربم عمج :رابملا (5)
 .ةربم ىلع اهلمحت ةرسم كلذ

 كوكسم بهذ ىهو دوقنلاب تاربملا نأل بهذلا قلطم هنم دارأو كوكسم ريغ بهذلا :ربتلا )١(

 .بارجلاو لدعلاك ءاعولا انه :لحرلاو هيف عدوأ امب هخافتنا :سيكلا مروو .كلذك ةضفو

 اًدوقن اهضعب ناك تاربملاف .نبجلا مسا هيلع قلطي دقو .ففجيو حلمي ضماحلا نبللا :طقألاو

 ٍ .رمتلاو طقألا وهو نيرفاسملا لاحب قيلي اًماعط اهضعبو
 لاقف .نيموي دعب تيملا ةايحب امهدعو زاجنإ هقيفرو يردنكسإلا نم اوبلط تيملا لهأ نأ يأ (0)

 هنم متيأر وأ هوحنو نينأب اًنوص يأ اًركر تيملا وهو اذه مكليلعل متعمس له :يردنكسإلا

 . هتايح ىلإ ريشتو زمرت ةكرح



58 
 ةّيلصؤملا ٌةَماَقملا

 نب َدَسْ ام حالضإَو .""اوجالع يف َلاخأِل يِنوُْرَع مث .هتم مثثيأ .ةتْرَص مُئِْمَس
 َرَشَتْناَو سلا هني تقاانلف ال :لاق .ذغ نع َكِلَذ رْخَوُت ال اولا 58

 :اوُلاَقَو ١ امازون ءامقلاو: :اهارمأ لاعتلا راح كلا قف مو لاا ل
 ع !ِهْيَلِإ ائب وخوف :يردتكسإلا َلاَقَف .ليقلاَو لاَقلا َعَدَتَو تلك نست نأ عت

 ٍههْجَو ىلع ُهوُميِنَأ :َلاَقَو .ِهِدَسَج نَع َمِئاَمَعلا َلَحَو ."اوِدَي ْنَع َمِئاَمَّتلا َرَدَح
 0 طَقَسَف هلل ول ار :َلاَق ّمُث .َميِقَأَف ِهيَلْجِر ىلع رك لاق ا

 كفو ملا ةخات :وويعأ تلك فيدات نانوإ لاينر قودتكشلالا نط
 ِتِيَملا ٍزيِهجَتب اوُلْعاَشَت ْمُث .ىَرْخأ ِهْنَلَع ْتَعَقَو دَي ُهْنَع ْثَعِفُر اًذإ َراَصَو ."”ففكألا
 . "9اَهُفّيَحَتَي ُءاَملاَو .اًهْفْرَطُي ٌلْيّسلا ٍداَو بش ىلع ةيزق انت ىتغ نيراغ اقلشلا

 ققديو ضرملا جالع يف ذخأي نأ لجأل هرابخإب مهيلعف ةايحلا اوققحتو توصلا اوعمس اذإ يأ )١(

 نم رهظي ام نأو ماستبالا دنع مفلا حاتفناك حبصلا لوأ يف ءايضلاب مالظلا ساجبنا لّيخت هنأك (؟)

 هبشي نأ حصف .هلامشو رجفلا بونج ىلإ ءوضلا رشتني كلذ دعبو مستبملا رغثلا ةلزنمب كلذ

 ضرألاب رئادلا هفرط :وجلا قفأوا .رخآ حانجب لامشلا يف رشتنملاو حانجلاب نيميلا يف رشتنملا

 وجلا ريني ىتح ولعيو ءوضلا رفسي نأ لبق حبصلا لوأ يف قفألاب اًصاخ ءوضلا نوكي امنإو

 . همامتي

 نع مئامعلا لحو» :لوقي نأ هيلع ناكو .اهيلع ةقلعم تناك ام دعب هدي نع اهاحن :اهردح (*)

 .ةعجسلل هب ىتأف دسجلا ةلمج نم سأرلا بسح هنكل ؛هسأر

 هسأرل طقس يأ اًسأر :ىوريو .هب كارح ال اًنباث يأ :اًيسار (؟)

 نينط هنأك فيعض وهف لجخلاو يزخلا توص هنأل حاص لقي مل امنإو هب توص يأ :هيفب نط (5)

 . بابذلا

 ءاخلاب فخلا :ةخسن يفو .برضلاب روهمجلا هذخأف يأ سانلا نم ريثكلا ددعلا مضلاب :فجلا (5)

 هل ليبس ال ىتح هب تطاحأ :هتكلمو .فك عمج :فكألاو .هتناهإ دصق مهفافخأب هوبرض يأ

 .هب ديرت امع جرخي ال اهل كولمم هنأكف اهنم صلختلا ىلإ

 نم :اهفرطيو .يداولا كلذ يف ليسي ناك ريثكلا ءاملا :ليسلاو .هفرح ىلعأ :يداولا ريفش (0)

 هناكس لقتنيف اهفارطأ ضعب ذخأي ليسلا نأ يأ اهرخاوأ ىلع اهلئاوأ در اذإ ليخلا فرط مهلوق
 ليخلا نم نوكي امك تويبلا عمتجم ىلإ داع فرط يف ناك نأ دعبف ليسلا نم دعبألا فرطلا ىلإ

 اهفرطتي :ىوريو .ىلوألا ةرقفلا ىنعمب يهو اهيحاون نم اهصقنتي يأ :اهفيحتيو .تفرط اذإ

 نم مدهيو اهفارطأ نم ذخأي ليسلاف . ىعرملا فارطأ تعر ةقانلا تفرطت نم وهو اهفرطي لدب

 ءاملا ىلع يداولا قلطأو ليسلا ركذ نودب اهفرطتي داو ىوريو .ىعرملاب ةقانلا لعفت امك اهبناوج

 .هوحنو رهنلا يف امك هيف يراجلا



 4 ةّتلصؤملا ُةَماَقملا

 اَي :ُيِرَدْنَكْسإلا َلاَمَف .لْيّسلا ِةَيْشَح ْنِم .©')ليّللا ُضْمُع ْمُهْكِلْمَي ال َنوُمَتُْم اَهّلْهَأَو

 اَلَو يِنوُعيِطَأَف .ُهَتّرَضَم ِةّيْرَقلا هذه نع ُهْرْأَو ."اهَتَوَعَمَو َءاَملا اذه ْمُكيِفْكأ اَنأ ُمْوَق

 ةَرَقَب ِءاَملا اذه ىَرْجَم يِف اوُحَبْذا :َلاَقَف ؟َكُرْمأ اَمَو :اوُلاَقَك ."”يِنوُد اًرمأ اوُمِرْبُت

 اذه ناقع مكنع هللا نك نيككر يلح اولطو 17 ءوذع ةيراجي ىنؤلاو .فارذض

 ةلولاق -2""لؤلح كلغ ودك املا: نقلي: هل نإفأ ئاوكشلا وله ىلإ وغلا

 اَي :لاَقَو اَمِهيْلَصُي نْيَتَعْكَرلا ىلإ َماَقَو .َةَيِراَجلا ُهوُجّوَرَو .َةَرَقَبلا اوُحَبَدَ .َكِلذ ُلَعْف

 يف وأ .ٌوَمَه عوكرلا يف وأ .وِبَك ماَيِقلا يِف ْمكْنِم ْعَقَي ال َمُكَسفنَأ اوظّمحا ُمْوَق

 انْلَمَع َبَهْذَو .الِطاَع اَنْلَمأ َجَرَخ اَنْوُهَس ىَتَمَف ."ٌوْمَل ِدوُعُقلا يف وأ .ٌوْهَس ٍدوُجّسلا

 فاضملا هيف عقاولا فرظلا ىلإ ةفاضإلاف .ليللا يف مونلاب نوفجلا ضمغ يأ :ليللا ضمغ )١(

 ضمغ أرقي دقو .ليسلا نم اًقوخ مهنافجأ ىلع ضمغلا يلوتسي ال يأ .ليللا ركم يف امك

 ةدم ضمغلا نم ءيش مهنيعأ ىلع يلوتسي الو مهكلمي ال يأ بوصنم فرظ :ليللاو ءانونم

 .ليللا

 .هاذأو هتءاسم :ءاملا ةرعم )١(

 .هيف يأرلا بحاص نوكأ نأ نود رمأ ريبدت اومكحت ال :يأ .همكحأ :رمألا مربأ ()

 ىلإ هليوحتو مهتيرق نع ءاملا فكل ةصاخ نوللا اذه يف نأ مهمهويل ةرفصلاب اهنول صيصخت (:4)

 هلوق يف ةرقبلا ةروس يف ةروكذملا ليتقلا ةصق يف ليئارسإ ينب هللا رمأ امب مهركذي هنأك ءارحصلا

 رست اهنول عقاف ءارفص ةرقب اهنإ لوقي هنإ :لاق مث هرب ابدت نأ كتي هَل نإ :ىلاعت
 نم اًرس اهنول يفو ةرقبلا عون يف اوقدصي نأ مهنم دعبي مل كلذ نوعماسلا ركذ اذإف نيرظانلا

 .ركبلا :ءارذعلاو .بركلا عفدو رئارسلا فشك يف ىلاعت هللا رارسأ

 يلابت ال اهدئاق ىلع ةيصعتسم اهودع يف ةدتشم ةباد ةروص يف ءاملل ريوصت خلا مكنع هللا نشي (0)

 اوحبذ اذإ مهنأ مهدعي وهف .ةبادلا هب كسمت يذلا ماجللا ريس وهو :اًنانع اهل ليخو .تئطو ام

 ىلإ ءاملا لوحي ةماع ءايشألا ةمزأ هديب يذلا هللاف نيتعكرلا هفلخ اولصو ءارذعلاب هوتأو ةرقبلا

 .اهيلإ اهفرصيف ةهج ىلإ اهنانع ةبادلا دئاق ينثي امك ءارحصلا

 هل لالح لاقيف ماللا لالحلا ةفص يف فورعملاو .هوكفستف هوحيبتست نأ مكل يأ :مكيلع لالح (7)

 قحب الإ ةمئادلا ةمرحلا وهو :مدلا مزال روصت امل هنكل .هيلع مارح لاقيف ىلع مارحلا ةلص يفو

 يف مدلل ام ىلإ ةراشإ لالح هب لصوو اًمئاد هب نرقي نأ بجي يذلا ىلع ظفل ذخأ يعرش

 .مكيلع لدب مكل ىوريو .ةمرحلا نم ناهذألا

 تابثلا نع مكنم اًمعض مكهوجو ىلع اوبكنت يأ :اوبكتف مايقلا لوط نم رجضلا مكلمي ال يأ (0)

 .هعوقو مهرذحي امم ءيش مهنم عقو نإ مهتليسو بيخت الثل كلذ نم مهرذحي .مكمايق يف
 ىلإ نيفاه اوعرستف ءانحنالا لوط مكنمئسي الف متعكر اذإ يأ .عرسأ اذإ افه ردصم :وفهلاو

 -عاذإو .همامأ اهعفري نأ لبق هسأر عفريف مكدحأ نوهسي الف دوجسلا مكيلع لاط اذإو .دوجسلا



 ةتلصؤَملا ُةَماَقملا نق

 َبَضَمْلاَف ىّلوألا ٍةَعْكَرلِل ْماَقَو .ُةَليِوَط اَمُهُتْفاَسَمُف نيَتْعْكّرلا ىَلَع اوُرِبْضاَو .اَلِطاَب

 .ةجف نق هنأ اونط نخ دجفو . عْلُصلا َّعَجَو اًوُكَش ىَّنَح . "”عّذجلا َباَضَيْلا

 ةَيِناَّلا ٍةَدَجَّسلا ىلإ َداَع ْمُث .""سوُلْجْلِل َرَّبَك ىَّتَح .سوُؤُرلا عْفَرِل اوُعَجْشَي مّلَو

 .ْمِهِب ُرْهّذلا َعََص اَم ُمَلْعَن ال َنيِدِجاَس َمْوَقلا اَنْكَرَتَو "”يِداّولا انْدَحَأ ىلإ أَمْوأَو

 :لوقي حْنَملا وأ ًاَمنأَف

 "انِأَيِلْئِمَنِيَو يلفي لاديبي ال
 لااا مووت ةةةمسسع
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 ةنسلا يف درو ام ديدرتب مكيلع لب نوأرقت اميف اوغلت الف ةدعقلا مكب مامإلا لاطأو دهشتلل متدعق

 .راثآ هب تأت ملو ةنس قباطي ال امم مكيدل نسحي ام ىلإ هنع اوجرخت ال دهشتلا يف أرقي هنأ

 .وغل ةءارقلا يفو ءوهل دوعقلا يفو ءوهس دوجسلا يفو ءوبك مايقلا يف مكنم عقي ال :ىوريو

 ةءارقلا يفو ءوفه دوجسلا يفو ءوهس عوكرلا يفو ءوبك مايقلا يف مكنم عقي ال :اًضيأ ىوريو

 .رهاظ لكلا يف ىنعملاو ءوغل
 روذج هل مث .راجشألا نيب نم هل مزلأ اهنأل ةماقتسالا يف لثملا هب برضيو ةلخنلا قاس :عذجلا )١(

 اظفاحم ةالصلل همايق يف حتفلا يبأ لاح ناك اذكهو .تابثلا يف ةياغ وهف ضرألا يف ةبراض

 ىتح مايق هفلخ مهو اًمئاق لزي ملو . ضرألا يف عذجلا توبث هيف اًنباث مايقلا يف لادتعالا ىلع

 .اوماق ام لوط نم مهعولض عجو اوكش
 مل :اوعجشي مل .ةيراهن اهيلإ مهاعد يتلا ةالصلا تناك دقو راهنلاب مونلا دوجهلاو مان يأ :دجه (6)

 .هريبكتل مهسوؤر اوعفرف سولجلل ربك ام دعب الإ مهدوجس لوط عم مهسوؤر عفر ىلع اوأرجي
 لوأ يف مهرذح ام ةدشل سوؤرلا عفر ىلع مهؤرجت مدعو .هسأر عفرب هنم ناذيإ :ريبكتلاو

 . ةحيصنلا

 انذخأو .مهسوؤر عفر ىلع نوعجشي الو نورعشي ال مهدوجس يف موقلاو .راشأ :يلإ أموأ (0)

 نيب نم هذخأ هنأكف اًقيرط راتخا نمو .انل اًقيرط هانلعجف هدادتما ىلع انرس يأ :يداولا

 .قرطلا

 قحتسم هنأب هسفن حادتما نع ةيانك وهو .هباوبأ نع هدعبي ال نأو هللا نم برقلاب هلثمل ءاعد (:4)

 نأو ةليحلا ةوق هسفن نم دجو املو .هريغ هيف ههباشي ال يذلا قذحلا نم هل امب برقلا تاماقمل

 مهفتساف هفصو يف درفتلا ىعدا هتاهرتب مهعدخيو هتالبعزخب مهلوقع بلخي هكابشل ديص سانلا

 .يلثم دجوي ال يأ نيأ يلثم نيأو :لاقف ركنملا ماهفتسا هلثم دوجو نع

 نم اهغولبو مهيلع اهباجح ةفاثكل مهتلفغ نم بجعتي وهف .اًبيجع ناك اذإ هللا ىلإ ءيشلا بسني (5)
 -ىنجو ةلفغلا هذه منغ دقو .ىلاعتو هناحبس هللا الإ هيلإ اهلاصيإ ىلع ردقي ال اًدح مهبولق فيلغت



 قل ةيلصؤملا ٌةَماَقملا

 اَتِيقكَةاَروزْكلِكَو ْمِهِقععاًَرِيَخ ثكلتكا

 اًريخ تلتكا :لاقف ةلفغلا منغ فيك نيب مث .نوهلا ثنؤم انوهلا ريغصت يهو انيوهلاب اهترمث -
 نم ءاذغلا لينو ءارذعلا جاوز نم هسفنل ريخلا ذخأ امل وهف .ليكلاب هسفنل ذخأ :لاتكا .مهيلع

 امف اًبذك يأ :اًئيمو ءالطاب يأ :اًروز ليكلاب مهل ىطعأ يأ مهلاك دقف وه امأ .ءارفصلا ةرقبلا
 :ةعلقلاو .«انيوهلاب اهتحتف موق ةعلق هلل» :ةريثك خسن يفو .مهتقفص رسخأ امو هتقفص حبرأ

 هتبلغ دعب لام نم رخآلا هيف ناك ام امهدحأ منغي نيبراحتملا لاحب مهلاحو هلاح لثم .نصحلا
 . هيلع



 ٌيِرَدْنكْسإلا حملا وُبأ يِعَمَو '"'اَّرضَبلاب ُتنُك :َلاَق ماَشِه نب ىَسيِع اَئَنَّدَح

 ٌةَوْعَد ُهَعَم اًنْرَضَحَو .""”ُهُعيِطَْف اَهُرُمَأَي ِةَغاَلَبلاَو .ُهُبيِحْتَف اَموُعْدَي ِةَحاَضَملا ُلُجَر

 ُنِذْؤُتَو .ةَراَضَعلا يف ُحَرْجَرَتَتَو ٍةَراَضَحلا ىَلَع يِننُت ٌةَريِضَم اَنْيَلِإ ْتَمْدُقَف راَبُْتلا ضغَب

 «؟فاطلا اهنع لري ةفضق ىف. ةفانالاب هللا ةكحر ةنئاكنل ةيشكو طلاب

0 

 مف

 قرف

 نع دعبت ةلجدو تارفلا ءاقتلا نم ثداحلا رهنلا نم ىبرغلا طشلا ىلع ةفورعم ةنيدم : ةرصبلا

 لجرو .دحأ اهيف هيرابي ال اهئابعأب مايقلا يف اًديرف ناك اذإ اًلثم برحلا لجر نالف :لاقي
 مهتبسنب نيقئاللا اهلاجر نم نوكي نأل هتالآ هلهؤت نم لاجرلا يف سيل درفلا اهبحاص ةحاصفلا

 اهاعد اذإ وهف هتدفحو حتفلا يبأ مشح نم اهنأك ةحاصفلا لثمت مث .مهيلإ اهتبسنو اهيلإ

 هيعماس بولق نم ضرغلا ةباصإب اهرمأي كلذك ةغالبلاو هبيجت هضارغأ نم ديري اميف اهمدختسيل
 ىلع هطلست يف حتفلا يبأ لاحل اًليثمت مالكلا يف ىرت دقو .هعيطتف مهسوفن نم هدارم غولبو
 مكاح هنأك هبساني امب ماقم لكل يتأي ةددعتملا تاماقملا يف هدصاقم اهب دروي ةحيصفلا بيلاسألا

 .فسعتي الو فلكتي ال هديري امب اهيف مكحتي

 مث دوجألا وهو بيلحلاب ريضملا طلخ امبرو ضماحلا يأ ريضملا نبللاب خبطي محل :ةريضملا

 نوللا اذه ناك امبرو .اهلكأ نودمحي ةقيرم هلو همعط ىف ةذللا رفوي ام رازبألا نم هيلإ نوفيضي
 يه يتلا ةراضحلا ىلع ينثت ةريضملا كلت تناك امنإو .ماشلا دالب ةينبل نع دعبي ال ماعطلا نم
 .ودبلا ناكس نم اهتعنص يف قذحأ رضحلا لهأ نأ ىلإ ريشت اهخبط ةدوجب اهنأل ةوادبلا دض

 .اهترثك تايآ نم وهو هوحنو جذولافلاك ةقيقرلا ءايشألا هب فصوت ةدشب كرحتلا : جرجرتلاو

 اهبيطل اهنأل اهنم لكأي نم ةمالسب اهراعشإ نأ يأ :ةمالسلاب اهناذيإو .ةريبكلا ةعصقلا :ةراضغلاو

 ىعدا ةيواعمو .ماهتلالا يف غلاب نإو ةنطبلا ررض نم اهلكآ ىشخي ال مضهلا ةلهس ةغاستسم

 الإ يلع ةايح يف اهب هل دهشي نم نكي ملف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ةعيب دعب ةفالخلا
 ىلع اهيلكآ تلمحل ةيواعم ماعط نم ةريضملا هذه تناك ولف .تاوهشلا ةاغبو ذئاذللا بالط

 -عاهببس اهنأل اهيلإ ةداهشلا دانسإو .اًيح ةيعرشلا ةعيبلا بحاص ناك نإو ةفالخلاب هل ةداهشلا



 نفي ةّيريضملا ٌةَماَّقملا

 ."0اَهئاَطوأ ٍبوُلُقلا َنِمَو .اًهَناَكَم ٍناَوحلا َنِم ْتَدَحَأ امل . 7فْرَظلا اًهيِف ُّجوُمَيَو

 ."0اهَحِباَطَو اَهْبِلْعيَو .اًهّلكآَو اَهُتْقْمَيَو .اَهَبِحاَصَو اَهْنَعْلَي ُيِرَدْنَكْسإلا حْنَملا وُبأ َماَ
 َكَرَتَو .ِناَوُخلا نَع ىََحََتَو .ّدجلا ُنْيَع ُحاّرِملا اذإَو .ٌدصلاب ُرْمألا اَذِإَف ُحَّرْمَي ُهاَنََظَو

 ُنوُيُعلا اًهَفْلَخ ْتَوَئاَسَو .ُبوُلُّقلا اَهَعَم ْتَعَمَتْراَف اَهاَنْعْفَرَو .ٍناَوَخِإلا ٌةَدَعاَسُم

 اَهِرْنِإ يف ىَضَمَو ُداَبكألا اَهَل ْتَدَقناَو .ُهاَمْشلا ايل ف 11 اوال اهل كيلر

 اَهَعَم يِتَّصِق :َلاَقَف ."""اًهرْمأ نع اكلات هام رشف ىلع ةادعاج كلو: ""ةاؤقلا

 .دحاو ىنعم يف ةفالخلاو ةمامإلاو .اهيلع لماحلا -
 رصبلا لييخت مهمالك يفو . .اهرافشأ نم كرحت ام وأ نيعلا نم هلصأو رصبلا فرطلا نم دارأ )١(

 ضبقني لب رصبلا هيلع تبثي مل اًقلأتم يئرملا ناك اذإف .رصبملا ىلإ نيعلا نم دتمي ءيش هنأك

 رصبلا قلزي يأ :لزي .ةئيضم اهنأك رهوجلا ةعمال اهنأب ةعصقلا فصي وهف .هيلإ دتمي مث هنع
 ةعاربو ةئيهلا نسح :فرظلاو .لكي :ىوريو .اهيلع تبثي الف اهصيبو روهظو اهتواقن ةدشل اهنع
 هروصو .ءاهبلاو نسحلا قلطم دارأو انه هقلطأو هلصأ كلذ هعامتساب سفنألا رست اميف ناسللا

 لدب حرميو ةخسن يفو .برطضيو جومي اهرهوج يف ءام هنأك اهيف هرفوتب راعشألل اًجومتم
 ةرقفلاب لثمي فرظلا .لدب فارطألا دحأ وهو ةلاشملا ءاظلا لدب ةلمهملا ءاطلاب فرطلاو .جومي
 .اًبايإو اًباهذ اهيف حرمت ديلا نأ يأ ةعصقلا ةعس

 نع ةيانك ناوخلا نم اهناكم ذخأو .ماعطلا هيلع عضوي ام وهو اًرارم هريسفتو ناوخلا ركذ مدقت ةفإ
 لك دع ىتح اهصخشب بولقلا يف تلثمت اهنم لوانتلل سفنألا اهتهتشا ام ةدشلو .هيلع اهعضو
 .ةريضملل ناريمضلاو .هقرافت ال اهل اًنطو بلق

 متشلا :بلثلاو .ضغبلا دشأ وهو يسفن لعف وهف الإو هيلع لادلا مالكلا تقملا نم دارأ ()
 فورعم وهو هقباس ىلع لك ةلصتملا رئامضلا ىلع تافوطعم اهخباطو ٍاهلكآو اهبحاصو .بسلاو
 اليلق ناك نإو حيصفلا يف

 سفنلا ليمت معطملا نم ءيش ةيؤر دنع بلحتي مفلاو .ةريضملا د 7 لاس يأ :تبلحت (؛)
 : ظملتلاو .حيحص ريغ امهالكو تبلجتو تبلتجا :ىوريو .كلذك هركذت دنع لب هلوانت ىلإ

 0 ل اما ل ا ا
 ل ل م ا لعفلا امهيلإ
 ةكرح ظملتلا نم دارأ وأ ةفشلا ىلع بلحتملا قيرلا حسمل ظملتلا نأ وأ اوظملتف اهنم اولكأ مهنأ
 ةكرحب هيبش وهف توص الب هنأك هئافخ ةدشل ظملتلاب هنع ربعو اهنأش يف يفخلا مالكلاب هافشلا

 نم يه امو تدقتا لدب تداقنا :ىوريو . .اهيلع فسألا ةرارحب اهلاعتشا رمال داكار . ظملتلا
 مهبولق يأ مهتدئفأ نأك ىتح اهب مهسوفن قلعتل ليثمت اهرثإ يف داؤفلا يضم ىضمو .ديعبب أطخلا

 .تلمح ثيح ىلإ اهعبتت اهفلخ ةرئاس
 ابأ اودعاس اهنم مهنامرحل ملألا نم مهسفنأ يف نودجي ام عم يأ حتفلا يبأل اهرجه ريمض (5)

 -ةرفنلا هذه ىلع هلمح يذلا امو هدنع اهرمأ نع هولأسو اهنع داعتبالاو اهرجه ىلع حتفلا



 لمي
 ةّيريضملا ٌةَماَقملا

 .ِتقَولا َةَعاَضِإَو .'"'"َتْقَملا نَمآ مل اَهب ْمُكُتْنَدَح وَلَو ."اًهيِف يِتَبيِصُم نِم ُلَوْطَأ

 ةَمْزاَلُم يِنَمِزَلَو َداَدْعَبِب اَنأَو ٍةَريِضَم ىلإ ٍراَجّتلا ُضْعَب يِناَعَد :َلاَق .ِتاَه :اَنْلُق

 قيرطلا لوط َلْعَجُم اَنْمُكَو اَهِنَلإ ُهُيْبَجأ نأ ىلإ .""ميِقُولا باَحضأل ٍبْلَكلاَو .ميرَعلا

 /*اهتَجْهُمِب اًهيَدَفُيَو . ِهِتْجْوَز ىلع يِنْنُي

 يل زودت يهو:..""اهطسو: يف ةقزقيلاو ةاهتنازاول قالوقات :لوفيز اهفنط

 ُقْدَتَو .رائلا اًهيِفِب ُتْقنَت .ٍروُنلا ىلإ ٍروُدُقلا َنِمَو .ٍروُدُقلا ىلإ ٍروُنَتلا َنِم .ٍروُدلا

 يف َرَْأَو .ليمَجلا ِهْجّولا َكِلَذ يف َرّبَغ ْدَفَو َناَحّدلا َتْيَأَر ْوَلَو ."اًراَربألا اَهْيَدَيِ

 يف اهقنأتو .اهتَعْلَص يف اهقذح فصَيَو .

 .ةرعنلاب اهعابتتساو -

 ةرفنلا يف ببسلا نكل ةميظع اهيف هتبيصمف ةريضملا نم نامرحلا ىلع اًقرحت لقأب سيل حتفلا وبأ )١(
 .لوطأ ببسلا !ذه ةياكح يف هتصقو مظعأ اهنم

 نأو نوعماسلا هتقمي نأ يشخل اهلوط ىلع ةصقلاب ثدح ولو .ضغبلا دشأ :تقملا نأ مدقت (0)

 .اهتياكح يف تقولا عيضي

 يبأ ةمذ يف نيد هل رجاتلا اذه نأكف .لثملا اهب برضي هنيدمل هتمزالمو نيدلا بر :ميرغلا (6)

 نآرقلا يف مهتصقو فهكلا لهأ : :ميقرلا باحصأو .هايإ هيضقي نأ ىلإ همزاليو هاضاقتي حتفلا

 راشأ ةيناثلا يفو هتوعد يف رجاتلا لقث نيب ةقباسلا ة ةرقفلا يفو .مهقرافي ال مهعم مهبلكو ةفورعم

 .هتسخ ىلإ
 هيلإ بحأ اهنأو هدنع اهتلزنم نايب يف لوقي يأ بلقلا مد :ةجهملاو .كادف تلعج هل لاق :هادف (4)

 .توملا نم اهل ءادف هتجهم نكتلف ةايحلا نم

 .ههوجو نسحأ ىلع هب نايتإلا :لمعلا يف قئأتلا (5)

 نم هبايث يقيل رزئملا هبش هيقاس ىلإ ًالسرم هطسو يف خابطلا هعضي ام :ةقرخلا نم دارملا (1)

 .رضولا

 يف ماقملا عيفر نالف :لوقتو .اهيف نوكت راد لك يف كرحتت يأ راد هعمج رودلاو كرحتت رودت (0)

 همزلي هيف نوكي تيب لك يأ تايبأ سلح نالفو .هماقم عفتري اهيف نوكي دلب يأ يف يأ نادلبلا

 ردق عمج رودقلا ىلإ زبخلا عاونأ هيف زبخي ام وهو رونتلا نم اهراد يف رودت يهف .هنم جرخي ال
 دقفت اهلغشي ال دحاولا تقولا يف ةريثكلا ءايشألا عنصت ةجوزلا هذهف .هيف خبطي ءانإلا وهو

 ددرتت يهف هوحنو ريطف نم هيف زبخي امو رونتلا دقفت نع ةفلتخملا ماعطلا ناولأل ةددعتملا رودقلا

 لب رانلا خفن ىلع هب نيعتست خافنم ىلإ جاتحت ال كلذ عم يهو ةبجعم ةفخب رونتلاو رودقلا نيب

 قيرلا نم ءيش هبحصي خفن ثفنلا نأل «ثفنت» عضوم «خفنت» باوصلا نأكو .اهيفب اهخفنت يه

 باحصتسا ىنعم نع هدرجو فيفخ خفن ثفنلاو .رانلا لعشي اهسفن نم ليلقلا نأ دارأ هنأ وأ

 هبييطتل ماعطلا يف عضوي ام رازبألاو ريزابألاو .رازبألا اهل قدي مداخ ىلإ اًضيأ جاتحت الو .قيرلا

 .امهوحنو لفنرقلاو لفلفلاك



 لن ةّيريضملا ٌةَماَقملا

 اَهَنأِل اًهْقَشغأ اَنَأَو .ُنوُيُعلا هيِف ُراَحَن اًرَظْنَم َتْيَأَرَل ."'ٍليِقَّصلا دَحلا كلذ
 ل نا هبال رح رماشسشلا :قزقن نأ ييكلا  ةةاننح وو «ينكنشت
 اًهُتتيِط .")احل يْمَع هنا َيِهَو .هِتئيِط نم ْثْناَك اَذِإ اَمّيِس اَلَو .''هِتئيِعظِب
 ْمسْوأ اًهّنِكل ."؟يتَموُرَأ اَهَُموُرأَو .يِتَموُمُع اَهُنَموُمْعَو .يتتيِدَم اَهُنَتيِدَمَو .يتتيلط
 ىلإ اَئِئْهَتْلا ىّنَح .ِةِتجْوُر ٍِتاَفِصِب يِبِعَدَصَو .”اًقْلَح ٌنَسْحأَو .اًقلَخ يئِم
 ُسْفاَتتي داَدْعَب َلاَحَم ُفَرْشأ َيِه .ةَلَحَملا هذه ىَرَت َياَلْوَم اي :لاق ّمُث .ِِيْلْحَم
 .ٍراَجْشلا ريغ اَهْنُكْسَي ال ّمُث .""اَهِلوُلُح يف ٌراَبكلا ُرياََتَيَو .اَهِلوُرُن يف ٌُرابخألا
 ْمُك .اَهِتَرِئاَد نم ِةَطْقُتلاَو ."ااَهِتَداَلَِق نِم ةَطّسلا يف يِراَدَو .ٍراَجلاب ُءْرَملا اَمّنإَو
 : كيفي ةفركت لن تاكييحت هلك 87ه واق زك ىلع قلنا .كالزما اب دقت

 . ليقصلا لدب ليسألا :ىوريو .هناعملو هقيرب رهظ ىتح يلج يذلا فيسلاك ولجملا :ليقصلا ()

 نيس قف هلاطو اذذل ةلايلأ لما هحل لحاأو
 .اهداليتسا هل لحي ىتلا :ةليلحلاو .ةجوزلا اهنم دارأ اهجدوه يف تماد ام ةأرملا :ةنيعظلا (")

 ناكرأ نم يأ اهلبق يتلا ىنعم يف ةرقفلا هنو فنا اذإ هةمسأ نم لووجملا نع حشو
 مهأ نمو .هيف هيلإ جاتحي اميف هل. لفحلاو هتيب ريبدت ىلع هل ةئيعم هتجوز نوكت نأ لجرلا ةداعس
 .مدخلا ةنوؤم ةيافكو ةمدخلا يف ةفخلاو هبرشمو هلكأم يف ةذللا ريفوت تيبلا يف لامعألا

 اًقصتلم يأ اًسل يمع نبا وه ليق مث تمحتلاو تقصتلا اذإ احل اننيب ةبارقلا تحل ردصم :اًحل ةفإ
 .بألل خأ برقأ مع نبا يأ

 .انحل ىنعمل ديكأت اهلك تارقفلاو .هلوصأ يه اهلوصأ .لصألا :ةمورألا (؛)
 لوصألا ةدحو هتمهوأ ام ىلع كردتساف امهلصأ دحتا نإو هيلع هب تزاتما ام نيبي نأ دارأ (5)

 ملحلا يأ نيتمضب قلخلا ةعسب هنع زاتمت اهنأ ريغ :لاقف هقلخو هقلخ يف هلثم اهنأ نم تبانملاو
 نوكسف حتفب قلخلا نسحبو اهحلاصمو هحلاصم نم اهب طين ام ةرثكل اهردص قيضي ال ةنازرلاو
 .ةقلخلا لامج ىنعمب

 تاوذ يبنجأ سمي نأ لاجرلا راغي امك هريغ اهنكسي.نأ اهيلع مهنم دحاو لك راغي يأ :نورياغتي (7)
 كلذل هلَهأ نم الإ اهيف لولحلا قحتسي ال ثيحب مهدنع فرشلا نم اهنأك هل لحي ال امب همحر
 ةضراعملا يه ةرياغملا نأ وأ هتبتر يوذ نم هبسحي نم الإ اهب مهنكاسي نأ مهنم لك فنأيو هفرش
 سمأ انتخسنو .رابكلا لدب رارحألا :ىوريو اهلولح ىلع نومحازتيو نوعفادتي مهنأ يأ اًقلطم

 . ىنعملاب
 :ةدالقلا ةطساوو .ةدالقلا كلت نم طسولا ناكم يف هتيبو ةدالقلا رهاوجك ةلحملا تويب لعج 0370

 راد لك يف قفنأ ام رادقم بسحتو ددحت غلبم يأب يأ .اًردق لعج ىنعمب اًريدقت ردق نم :ردقت 02(
 .ةلحملا كلت رود نم



 ةّيريضملا ٌةَماَقملا لف

 !طقف زيفكلا لوقت + طلغلا "اذهب كا اهلا 'ناعتش اي لاق تشكل كلك

 وراد كاب ولإ انيَهَنْلاَو فابشألا ملغ نم ناختشس لاو. "”*ةادعطلا نيعكَو

 اَهْيَلَع لَو ُتْفَمْنَأ ؟ةّئاطلا هذه ىلع ُتْفْفْنَأ َيالْوَم اَي ُرُّدَقُت ْمك يراَد هِذِه :َلاََ

 رظنأ .اًهَلْثِم مللاب تيازأ .اهلكتو اهننلت ىَرَت َفِيَك .ةّقاَقلا ءاَرَوَو .2""ةَقاَطلا َّقْؤَف

 ىلإ ْرْظْناَو .”2ٍراَكْربلاب طخ امْئأَكَ اَهِجيِرْعَت ّنْسُح َلَمأَتَو اًهيِف ةَعْنَّصلا ٍقِئاَقَد ىلإ

 ّجاَس َوُه .ُمّلْعأ َنْيَأ ْنِمَو :لُق ؟ْمَك نِم ُهَذَخَنا .باَبلا 0 ٍقْذِج

0)06220- 

 7 ل ا نأ كل اذا ا ا ور ؛ةَدِجاَو ٍةَعطِق نِم

 ٌفيِظَن ُلْجَر ِهْللَو َوُهَو ُيِرصَبلا ٍدَّمَحُم نب َقلَحْسِإ وُبأ ُهَذَخَُنا ؟يِدّيَس اَي ُهَذَخَنا
 .لجّولا كِلذ ٌُرَد هلل لمعلا ىف دَملا ُفيِفَح .باَوْبألا ّةَعُن 9 . / : : تاون

 وهو فسألاو نزحلا طغاوض نيب نم ردصلا نم اًعفدنم سفنلا قالطإ ءاملعلا نزو ىلع ءادعصلا )١(

 نالف :اولاقف ءاتلاب دهنتلا لاد اولدبأ امبرو دهنتلاب اندنع سانلا نم روهمجلا دنع فرعي ام

 ةفرعم مدع نم اًفسأ رجاتلا دنع راثأ هانعم يف ةغلابملا بوث نم اًنايرع «ريثك» ظفلف .تهنتي

 .ءادعصلا هل سفنتف مهرود يف ةلحملا لهأ فرصي امب سانلا

 عسولا :ةيناثلا ةقاطلاو .كابشلاب هنع رّبعي ام وهو مويلا ىلإ اهانعم نم مهفي ام ةقاطلا نم دارأ (؟)

 اهثحي اهئارو نم يتأي وهف هتقاف هيلإ قوسيو هتعاطتسا قوفي ام اهيلع قفنأ هنأ يأ .ةعاطتسالاو

 . هيلإ

 .هب هتنيز نوكت اميف ةنيزلل ناينبلا هب لكشي ةظوفحم بسن ىلع ءانحنالاو ليملا وه : جيرعتلا 02

 توافت نم سوقلا وأ ةرئادلا اهب ظفحت :اهيسقو .رئاودلا ديدحتل ةلآ راكيبلا وه :راكربلاو

 .اهئازجأ ىف ءانحنالا

 ا قط اق كالي ؤس: نفطر الا وب كانا الم عقوق دا ىل < لماما عد

 هل نوكي نيأ نم لأسيو هلهجب فرتعي نأ هرمأف اهفرعي نأ بطاخملل نكمي ال ةقيقد اهنأ رهظي

 لاقف الوأ هنع مهفتسا ام نايب يف ذخأ مث . .يل ملع ال يأ بلسلا هب دصقي اًيراكنإ اًماهفتسا ملع

 ضرأ يف الإ تبني ال :اولاق اذج مظعي رجش وه :جاسلاو .جاس نم ةدحاو ةعطق نم هنإ

 لق مك يف هللاو هذختا جاودزا يأ اجودزا دقو جاعو جاس اطيلخ وه نايبلا يف ىوريو .دنهلا

 .مك نم ىنعمب «مك يف» :هلوقو .خلا ضورأم ال ةعطق جاس وه ملعأ نيأ نمو

 فعضيف هتباصإ ةبوطر نم دسف يذلا :نفعلاو .ةضرألا هتلكأ يذلا بشخلا نم ضورأملا (5)

 سم اذإ تففتي وهف هئازجأ كسامت

 اذإو .ضيرملا نينأ هنأك ةقد يف ليطتسم توص يأ نبأ هل ناك يأ نأ قالغإ أ حفل رح ان اذإ (0)

 ةضرألا نم هتمالسو هتناتم لئالد هذهو نينط هل عمسو توص يأ نط حاتفتسالل عرق يأ رقن

 .نفعلاو

 .باوثألا لدب بابسألا :ىوريو (90



 01 ا ا ا ب ل و ع يب يي ع ف ةّيريضَملا ُةَماَّقملا

 ٍقوُس يْف اَهُتْيَرَتْشا اَماَرَت ُةَقْلَحلا ِهِذِهَو .ِهِلْثِم ىَلَع دبل[ ثتلعتسا أل يتايحت

 َنِم يِدْيَس اي اَهيِف ْمُكَو ''ةّيْرِعُم َريِناَنَد ِةَناَلَكب َيِفِئاَرَطلا َناَرْمِع نِم ٍفِئاَرَطلا
 اَهرْقلا ْمُك .اًهْرْرَد هللاب "”باَّبلا يف ِبَلؤَلب ُروُدَت َيِهَو ٍلاطرأ ُهَنِس اَهيِف ؟''ِهَبْشلا
 ,قالغألا الإ ْعيِبَي َسِنَلَف هلم اّلِإ َقَلَحلا َتْيَرَتْشا اَل َكِيَلَع يِتاَيَحِبَو اَهْرُصِناَو
 امك .ُراَدِج اي َكَبَرَح اَلَو .ُراَد اي هللا ٍكَرمَع :َلاَقَو َريِلْغُدلا اَنلَخَدَو َباَبلا َعَرَق ّمْث

 ْنْيَبَتَو "اَهَجِراَعَم هللاب ْلّمأَت .ِكَساَسَأ ىَوْقأَو .ِكْناَينُب َقَنْوأَو .ِكئاطيج َنَئْمأ
 ىّنَح .اًهَتلثا ٍةَليِج ْنْم ْمَكَو اَهَتَلََّح َفِنَك :يِبْلَسَو .اًهَجِراَوَحَو اَهَلِخاَوَد
 هي ان لاملا قم هلو ةلخملا هذه: نكشي َناَمِئَلَس انأ نكي زاج يل :ناك "لي
 نلُح قلع هللا نحو كاف "نزولا ةةصققب ل“ اك كوالا نيو. ذزخلا لكني
 ُدئاَق ُهَفوُسَي نأ ُتْمْمَْأَو .2©"رْمَقلاَو ِدْرّئلا َنْيَب ُهَقْرَمَو .رْمْزلاَو رمْخْلا َنْئَ قلت

 ناك فئارطلا قوسو .لافقإلا دنع اهنم بذجيو حاتفتسالا دنع بابلا اهب قرطي يتلا ةقلحلا دارأ )١(
 ةيماشلا رايدلا يف نآلا لاقي امك اذهو زعملا ىلإ ةبسن ةيزعملا ريناندلاو .سئافنلا عيبل دادغب يف
 دنع ةمج الاومأ رصم ىلإ لمح هللا نيدل زعملا ناكو .رصم ىلإ ةبسن تايرصم دقن لكل
 تبسنو اهلوادت عاشف طحق مايأ مايألا تناكو دالبلا يف اهنم قرفو ماشلا ىلعو اهيلع هئاليتسا
 .اًضيأ زعملا ريناند يهو ةيبرغم :ىوريو .ةكسلا تريغت نإو ةبسنلا اهل تتبثف هيلإ ريئاندلا

 .رفصألا ساحنلا رسكلاب هبشلاو كيرحتلاب هبشلا (1)
 داري يذلا بفثلا يف لخديف ًالثم نيميلا ىلإ راديف رئاود وذ روحم اهل ديدحلا نم ةلآلا :بلوللا (؟)

 ىلع قلطي دقو .هلاخدإ دنع اهيلإ ريدأ يتلا ةهجلا فالخ ىلإ ريدأ هجارخإ ديرأ اذإف هيف هلاخدإ
 ١ . ظووالقلا اهضعب يفو دالبلا ضعب يف هعاونأ ضعب

 .يفئارطلا نارمع ىلإ ريمضلا (4)

 ىرتشا دق رجاتلاو سئافنلا عيبب زاتما دق نارمع ناك نإف سيفنلا ىنعمب قلع عمج :قالعألا (5)
 . ةسيفن نوكت نأ دب الف هنم ةقلحلا

 :جرادملاو .«اهجرادمو» اهجراعم دعب ىوريو .رادلا ىلعأ ىلإ اهنم دعصي يتلا ملالسلا :جراعملا (1)
 اًقلطم بهاذملاو كلاسملا جرادملا نم دارأ وأ ظافلألا ةدايزب بانطإلل فطعلا امنإو جراعملا يه
 . صاخلا ىلع ماعلا فطع نم

 ىلع دقعلا طلس هنأ وأ هفرصت نع لصفنت ال يهف هسفنب اهدشو اهطبر هنأك اهكلم يأ :اهدقع 4
 .اهعيب تدقع فيك يأ كلمتلا ةطساو وه يذلا عيبلا ديري وهو رادلا

 يهو قطانلا ةلباقم يف رهوجلاو نداعملا نم امهوحنو ةضفلاو بهذلا نم لاملا :تماصلا (6)
 : .اهوحنو منغلاو رقبلاو لبإلاك ناويحلا نم لاومألا

 -كرت يأ نينبلاو ةيرذلا يف هقالطإ رثكأو هماقم موقيو هئري يأ هلام يف هفلخي نم لجرلا فلخ (9)



 اني
 ةّيريضملا ٌةَماَقملا

 ًةَضْرُع اَهَلْعَجي وأ ."”رَجّضلا ءاتْنأ يف اَهَييَيف .ِراّدلا عْيَب ىلإ .2”راَرِطالا
 :تامحلا موي ىلإ .ذشاوتخ م2 ْعِطَقْنَأَف .اَهاَرِش يبيت دَكَو . اَهاَرَأ ِ . رطَخْلل

 هئَواَسَو يلع اَهْئْضَرعَو هل اَهُتلَمْحَف ."9هئراجَي ضنك ال باَوثأ ىلإ ُتْدِع

 اهدننت :تلختللاو 1 كوع اذبنلاكيفخب 1 ذئالاو لأ ةقين كن اًهيِرَثْشَي نأ ىلع

 نَع َلْفاَعَت مث .2"يل اَمَدَقَعَو َلَعَفَف ٍلاَملا لضُأب َهَقِيِبَو ُهْبلَأَسَو .©ةّيِدَه

 ماتا 0 ا ةكيناك لا م ل ا ("9هئاَضتفا

 تسيل ةقفنلا نأل رمزلاو رمخلا نيب :لاقو .تابرطملاو تاركسملا ىف اذه هلام اوفلتأ اًدالوأ -

 ال امب تاقفنلا اهيف طسبنت تاوهش كلذ نيب نكلو برطملا ةرجأو ركسملا نامثأ ىلع ةرصاق

 ةفورعملا ةلآلا :درتلاو .اهراعسأ تلغو اهتميق تعفترا امهم برطملا رجأو ركسملا نامثأ غلبت

 يف هبلغ اذإ هرمق ردصم :رمقلاو .بولسم مهبولغمو بلاس مهبلاغ نورماقملا اهب بعلي ةلواطلاب

 ةبلاغملا يف هتاقوأ عايض مظعألا راسخلا لب هيبلاغل همرغي ام دنع فقي ال رماقملا راسخو رامقلا

 .رمقلاو درنلا نيب لاق اذهل اهظفحيو اهيمني امب هلاومأ ريبدت يف لمعلا نع اهبلطب هلاغتشاو

 لمتحت ال يتلا ةجاحلا ةدش :رارطضالاو .هلصوي هقوسي نم دارأو .تيشخو تفخ :تقفشأ )١(

 قوسلا نيب قباطي نأ دارأو . .هسفن نع ةرورضلا اهب عفديل هكالمأ عيب ىلإ ناسنإلا دوقت يهو

 .انلوأ ان ىلع آلا مدقملا يف وهو دئاقلا نوكي الف رخؤملا يف قئاسلا نأل أطخأ هنكل دوقلاو

 رعشي الف نمث يأب فداصي نمل رادلا عاب قيضلا نم رجض اذإو ربصلا لاذخناو للملا :رجضلا (؟)

 .عطقتأف :ىوري تارسح اهيلع عطقناف :هلوقو .اهذخأيو اهموس يف ديزي ىتح ةصقلا بحاص

 تدسك باوثأ ىلإ دصق يأ .لصح ام يأ ءيش هنم يديب ضن ام مهلوق نم اهتراجت ضنت.ال ةرفإ

 . عيضملا كلذ ىلإ اهلمحو حبر اهنم لصحي الف اهتراجت

 يأ ليجأتلا :ةئيسنلاو .مغدأ مث ءاي هبلقب زمهلا لهس مث ءايلا دعب زمهلاب ةئيسن اهلصأ :ةيسن (4)

 .هتمذ يف اًئيد اهنمث نوكيف لجأل اهيرتشي نأ هتلأس

 هارت هلاح اذه ناك نمف اًمئاد ءاقشلا ىلإ وهف هرهظ اهالوو ةداعسلا نع ربدأ يذلا :ربدملا (5)

 ةحنم هنأكف اًئيش لاحلا يف هيلع عفدي الو ذخأ امب عفتني هنأل ةيطع هنظيو ةئيسنلاب ذخألا لهستسي

 نسح يف سانلا نع رخأتملا :فلختملاو .ةبلاطملا لقث الو نيدلا ةبقاع هرابدإ ىف ربدتي الو

 دتعي مزحلا لهأ نع هرخاشلا اذهل ةثدامتم لاو ينس هتررتو هارب زق يهون رر وون لاخلا

 .نمث الب ةيده ةئيسنلا

 ام نمث :لاملا لصأو .هتمذ يف نيدلا نأب ةداهش نيدملا ىلع نئادلا هبتكي يذلا كصلا :ةقيثولا (5)

 .هتمزلأ امب ب مزتلاو اهاضمأو اهررح : ةقيثولا هل دقعو .ةدساكلا باوثألا كلت نم هعاب

 .هايإ هيدؤيو هنيد هيضقي نأ نيدملا نم نئادلا بلط :ءاضتقالا (0)

 ثريو قلخي داك اًديدج ناك ام دعب هنأو هب ببلجت دق بابلج ةروص يف ىنغلا نم هلاح ليخت 6(

 ةيقبب نوكت امم رثكأ اهب نوكت ةكاحملا نأل هفارطأ يأ بوثلا يشاوح يف نهولا رهظي ام لوأو

 -ةورثلا فعض يف لاثمأ :لاحلا ةقرو ةيشاحلا ةقرو .اهتم نضرألا ئليااه اضوصخ تيونلا ةارجأ



 ع ةيريِضَملا ُةَماَقملا

 نيف اة ست نأ نلت تتادعلاو ناّيِللا نم 'اَهَرَيْغ َنْيَمَتْلاَو ا

 يل ْتَْلَصَح ىَّنَح اَهَعْيَب ىلإ ِتاََماَعُملاِ 0 مت َلَعَْفَف .2"'َيَدَي يف َةَقِيِثَوَو .ّيَدَل

 هللا نسم نار11” رعافل عاَس ٌبْرَو ."ةِلِعاَس ِةْوُقَو ٍدِعاَسُم ِتْحَبَو .َدِعاَص ُدَجِب

 لاي دنم كنك قنا يالؤم:اي كيشخو: .ةومخم لوألا نه لدي ا

 اًذِإَف ؟؟90ُثاَتُملا قراطلا ِنَم :ُتْلُقَف ..ُباَبلا اَنْيَلَع يخذل ذإ هيِف نَم عم ِتْيَبلا يف اَمِئاَ

 هدا اينما هتدح / 00 ُهْضْرْعَت 00 ”لآ را ثَ ءام ٍةَدَلِج يف م دفع هم

 11 ا ا و 2 قلع حو ثق ُهُتيَرَتْشاَو 0 1

8 

 ةاهتلاَو فاعلا ١ يف يّدَج َةَداَعَس مَلْعَتِل ِثيِدَحلا اذهب َكينَدَح اهلاوي ةكليلردو

 نيل يف ةيشاحلا ةقر لامعتسا دالبلا ضعب يف سانلا ضعب ةنسلا يف دجوي هنأ ريغ ديلا تاذ ةلقو -

 .اذه نم اًدوخأم نوكي دقف ةداع لاحلا فعضل مزال وهو بناجلا
 .اهيضقي فيك رظني ىتح هرخأ :هرظنأ )١(

 اّيأ هب قثوتسي ام يأ معألا ىنعملاب اهلمعتسا هنيد ءاضق يف ةقثلا هب نوكت ام ىنعمب انه ةقيثولا )0

 .دارملا نيعي قايسلاو .ناك

 :هلوقو .اهيف ناسنإلل بسك ال ردقلا ةنواعم :ثخبلاو .ةداعسلا يار ل كاس ا هيف
 وهف هتليحب يعس اهيف هل ناك لب ةيتخبلا ةنوعملا ضحمب اهلني مل هنأ ىلإ ةراشإ :دعاس ةوقو

 .هيدي لمعو هدعاس ةوقب اهلصح نمك
 دق يأ ايندلا نيوهت يف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مالك نم دعاقل عاس بر (:؛)

 عضومو .هيعسب هبسكي مل دعاق هب عفتنيف هكرتي امنإو وه هب عفتني الو بسك يف ءرملا ىعسي
 هيعس ةرمث تناكف ديشو ىنبو رمعو ىعس هنإف ناميلس يبأ رادلا بر لاح ةصقلا يف هقوس

 ةصقلا بحاص وهو اهيف ةحارلاب عتمتلاو رادلا ىنكسب عفتنا هنكلو رمعي ملو نبي مل يذلا دعاقلل
 .هيف ةراسخلا ةلقل ءىشب سيلف اهكالتما ىف هيعس امأف

 00 .ظحلا ميظعلا :دودجملا (5)
 يتأي ال تقو يتأي نميف عاش مث .اًبون هنايتإ لعج هنأك ىرخأ دعب ةرم موقلا يتأي يذلا :باتنملا (1)

 .كباب ىلإ قرطلا ةبون تهتناف درف اًباوبأ قرط ام دعب الإ كباب قرطي مل هنأكف سانلا
 .ةؤلؤل وأ ؤلؤل عمج :لآل (0)
 دلجب هبشأ هرهاظف ءاملا نم ةدلج يف اهنأك اهئافص يف يلآللا هذه نأ يأ :ءام ةدلج يف (8)

 دح ىلإ ةقرلا نم لصو وهف ءامب سيلو ءام هنأك رظنلل ودبي وهو بارسلا :لآلاو .ءام نم
 . مدعلا

 .ةلتاخمو اًسالتخا هذخأ هنأكف دقعلا اذهل اًئمث دعي الف ديهز سخب نمثب دقعلا ذخأ (9)

 هيلإ هجوتت ىتح هنع ةياورلاو هرهشب هتنوعم ةوق هتلود نم دارأو .هللا نوع ىلع فوطعم كتلود )٠١(
 .نييغارلا تابغر

 9 م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم
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 نِم ُبَرْثَأ اَلَو .ٌكِسْفَن ْنِم قّدصأ َكْئِبُي ال ُرَبْكَأ هللا ."'0ةَراَجِحلا َنِم َءاَملا طبت

 ."”ِتاَرُملا لآ ٍروُد نِم و ْدَقَو .ٍةاَداَنُملا يف ٌريِصَحلا اذه كيركما < كسنأ

 الق ٍلّوطألا نَمّرلا دنُم ُهَلْثِم ُبْلْظأ ُتْنُكَو .ِتاَراَغلا َنَمْزَو ٍِتاَرَداَصُملا َتْقَو

 .”يقاّطلا باَب ُتْرَضَح يّ نا ْمُث .©”ةدِلَي اَم ىَرْذُي َسِيَل ىلبُح ُرْهَذلاَو .“*”ُدجأ
 و 7 2 - 0 وف ري اوجس يف صورعي ُهَبيِلَو ُهَنْقِد هللاب ْلّمْأَت .اًراتيد اَذَكَو اَذَك ِهيِف ُتْنَرَوَف .قاّوسألا ىف ضَرْعُي اًذهَو

 َتْعِمَس َتْنُك ْنِإَو ."ٍرْدئلا يف الإ ُهلِْم ُمَقَي ال .ٍرْذَقلا ُميِظَع َوُهَف ُهنْوَلَو ُهَتَعْنَصَ

 ُقالغأ ُدَجوُي ال ِهِتوناَح يف َنآلا ُهُفْلْخَي نبا ُهَّلَو ُهَلَمَع َوْهَف ٌيِريِصَحلا َناَرْمِع يبأب
 ٌحِصاَن ُنِمْؤُملاَف ِهِناَكُد نِم الإ ٌرُصُحلا َتْيَرَتْشا ال يِتاََحِبَف 0هَدْنِع الإ ٍرّصُحلا

 هارت تخبلا هدعاس نّمو ءاملا ةنظم تسيل اهتبالصو اهسبي يف ةراجحلاو اهنم هعبنتست :ءاملا طبنت )١(

 .بسكلل ةنظم ال ثيح نم بسكي
 اميف بذكت الو هنم كردملا ىه هسفن نأل رهاظف هسفن لثم ربخلا يف هقدصي ال ناسنإلا نأ امأ (؟)

 ةيضاملا تاكردملا نألف ةسمأ نم برقأ هئبني ال هنأ امأو ءاهركذ ىف هتددر اذإ اهيلإ لصو

 يع اهزرا فيعمل ىف ةركاذلا ةزقلا فحم ةامرلا اينلع بتنا بلك ةليصصتلا نم اهروص تمعن

 رهف هصختشت ةرق ىلع هركاذلا نك قار هيف ككردأ انك :ىمألا كمايأ نم ضام برقأو ىسنت

 .كيدل رضاح هنأك رمألا ةياكح كل لثمي كيلإ نيربخملا برقأ
 دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ هوخأو تارفلا نبا نسحلا نب ىسوم نب دمحم نب ىلع تارفلا لآ (*)

 دضتعملا نب هللاب ردتقملل اًريزو مهلوأ ناك دمحم نب رفعج باطخلا وبأ امهوخأو تارفلا نبا
 ىلإ ةصقلا بحاص ريشيف ةرجهلا نم 7١7 ةنس يف هلاومأ عيمج ىلع هرداصو هبكن مث يسابعلا

 . مهتبكن يف تارفلا لآ باصأ ام

 باهتنالا اهنم داريو قلطت اذهلف اهمزاول نم دع ىتح بهنو بلس بلغألا يف اهبحصي ةراغلا (:)
 ديري وهف .اهريغ وأ تناك اًدوقع ةفورعملا بابسألا نم يعرش ببس نودب رهقلاب لاومألا ذخأو
 .دجأ ملف :ىوري دجأ الف :هلوقو تارداصملا نم هدارأ ام تاراغلا نم

 نإو .اهب يتأي ىتح اهرثأ رادقم الو اهعون فرعي ال ثداوح ايافخ هيف نإف ىلبحلاب رهدلا هبش (4)
 مأ وه يكذو تيم مأ وه يحو ىثنأ مأ وه ركذأ فرعي ال ام نينجلا نم نكت ىلبحلا ءاشحأ

 ءاشحأ تنكأ ام روهظ نم دب ال امكو .زربي ىتح ةريثك تافص نم كلذ ءارو ام الو ثيبخ

 .دلي ام يردي سيل :هلوقب هيبشتلا ىوقو .رمضي امب نامزلا حيرصت نم دب ال كلذك ىلبحلا
 مث ءهدجو يذلا لثم ريصح دوجو نم هيلع نامزلا هيفخي ناك امل الثم ةيضقلا هذه برضو
 .تارفلا لآ تارداصم نم ثدح امب هيلع هرثعأ

 .دادغب باويأ نم (7)

 .هدوجو لق اذإ اًرودنو اًردن ردني ءيشلا ردن ردصم :ردنلا (0

 .انمدق امك سئافنلا :قالعألا (4)



 ليش ةّيريضملا ٌةَماَّقملا

 ُتْقَو َناَح ْدَقَف .ٍةَريِضَملا ِثيِدَح ىلإ ُدوُعَتَو .2"''؟هناَوْحِب َمّرَحَت نَم اَمّيِس ال .هناَوْخِإل
 لئهسَو + خزفلا كرك انمي ربما هللا :ُتْلُمَك .ءاَملاَو َتْسَطلا ُماَلُع اَي .ةَريِهْظلا

 . ِءشّنلا ْيِقاَرِع لضألا ْيِموُر ُهّنِإ .َمالُعلا اًذه 9 : َلاَقَف .ُماَلُعلا َمَدَقَتَو .ُجَرْخَملا

 َرَتْفاَو ٌكِعاَرَز نَع ٍضْناَو .ُكِقاَس نَع ْرّمَشَو ."”َكِسأَر نَع ْرِسْحاَو ُماَّلُع اي مّدَقَت

 .هاَرَتْشا ِنَم هللاب :ٌرِجاَّتلا َلاَقَو .َكِلذ ُماَلُعلا َلَعْفَم ,؟9ةيئاو نيقأو «كناتشأ نع

 ُهَعضَوَف .َقيِرْبإلا ٍتاَهَو .َتْسَطلا عَض .©؟!ٍساحْئلا َنِم . سائلا وُبأ لاَ ُهاَرَمْشا

 ("هَبَّشلا اًذه ىلإ ْرَظْنا :َلاَقَف .1”2هَرَقَت مث َرَظَنلا هيف َراَدَأَو ُهَبْلَقَو ُرِجاَنلا ُهَّدَحأَو ُماَلُعلا

 نيل  قاّرعلا ُةَعْلَصَو (*ماَّشلا تك .ِبَمّذلا َنِم ٌةَعَطِق وأ ."”بَهْللا ُةَوْذُج ُهّنأك

 :يَبلَسَو "'”ةئشخ :لمات ءاهَراكو كولّملا رود َفَرَعذَق :""”قالغألا ناقل ْنَم

 ُماَّلُع اي .ٍةَعاَّسلا ِهِذِهِل ُهُتْرَخَّناَو ."''ِةَعاجّملا َماَع هَللاَو ُهُئْيَرَئْشا ؟ُهَئْيَرَتْشا ىَتَم

 وأ دهع وأ ةمذب نالف نم مرحت :لاقي عنمت يأ :مرحتو مدقت امك ماعطلا هيلع عضوي ام ناوخلا )١(

 كلذل هتيامحو همرح يف نوكيف رجاتلا ةدئام ىلع لكأيس حتفلا وبأو .هتيامح يف راص اذإ راوج

 .هبحاص نبا ناكد نم الإ نوكي ال نأ ريصحلا ءارش يف هحصني نأ هيلع بجي اذهلو

 .اهلع فشك :هسأر نع رسح ةفإ

 ىوري ؛ربدأو لبقأو» :هلوقو .كنانسأ نع فشكتل مسبت يأ :رتفاو .كعارذ نع كبوث عزنا يأ ()

 .هرخؤم نم مظع ام :هلبرو .ههجو :هردبو .كلبرب ربدأو كردبي لبقأو :هيف
 .اهيف رجتي ديبعلا عئاب : ساخنلا (4)

 طيحيل هبلق يأ :هيف هرظن رادأو .هبلقو قيربإلا رجاتلا ذخأ يأ قيربإلل هذخأ يف ريمضلا (5)

 .هرظن هيف لاجأو هرقنو هبلقف :ىوريو .هبناوجب

 .رفصألا ساحنلا مدقت امك هبشلا (7)

 .رمجلا نم ةعطقلاو رانلا نم ةسبقلا ميجلا ةثلثم :ةوذجلا (0)

 .نوللا ءافصو ةدوجلاب اًروهشم ناكو هساحن : ماشلا هبش 20

 ثيثر الو لابب سيلو قلع وهف ثيئرلا يلابلا ىنعمب قلخ عمج :اهناقلخو .سئافنلا :قالعألا (4)
 .ناف

 هلعافو لعف :اهرادو .كولملا ضعب راد ىف لمعتسي ناك هنأ يأ قيربإلا ريمض فرع لعاف(١٠)

 اًراد كولملا رود ىف فاط قيربإلا اذه نأ يأ كولملا رود ريمض هلوعفمو اًضيأ قيربإلا ريمض

 دتسح لمأت»: :دعب انيق هلوقو ..نخآ دي ىلإ كلم ذي نم لقتنيف هعسافتل ديق ةوسفانتي راد دعب
 .«هنتمو هنسح لمأتو هنزو هللاب زرحأ» :هلدب ىوري

 وه توقلل رارطضالاو .ةعاجم ماع ناك ماعلا نأ الول هعيبي ال هيلع اًصيرح ناك هكلام نأ ديري(١١)

 .هعيب ىلإ اعد يذلا



 ةّيريضَملا ٌةَماَّقملا لفن

 اذه ْحّلْصَي ال .""هْنِم م :َلاَق ّمُث .ُهَبْلَقَف ُرِجاَنلا ُهَّذَخأَو .ُهَمَّدَقَف .2"'”قيربإلا

 اَلَو ."ِتْسِّدلا اًذه َعَم اَّلِإ ُتْسَّطلا اًذه 55 اَلَو .ٍتْسَطلا اذهل اّلِإ ٌقيرإلا

 :«تيضلا اذه عادلا كينلا اس شوال كيلا اذه ىفاال كشذلا ذه نشب

 ُقَرْزَأ ُهاَفْضأ اَم َءاّملا اًذه ىَرَث هللاب .ماَعّطلا ُتْقَو َناَح ْدَقَف .22”ماَلُع اَي ءاملا ٍلِسْرأ

 ذك ايفتكاز! : فئاوقلا ف نعش يراك بيِضَقَك ٍفاَضَو الا ِنْيَعَك

 . ِءاَقَّسلا يف ناكل ل يِف .ِةَعْمّشلا ٍناَسِلَك َءاَجَْف .2'ِتاَيَبلا

 اًَذهَو .©هباَرَش ِةَئاَطْن نِم ٌقّدْضَأ .ِهباَبْسأ ِةَفاَطَن ىَلَع َكّلُدَي ال .ءائإلا يِف ُنأّملا
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 هتْيَرَتْشاَف ّيَلِإ َعَقَو ."''ن اَجّرأ ْلَمَعَو .َناَجْرَُج حسن َوْهَف . ِهيَّصِق ْنَع يِنْلَس ٌليِدْنِملا

 قيربإلا مدق وأ قيربإلا تاه يأ فوذحملا لوعفم قيربإلا )١(

 ىرخأ ةعطق سيل يأ هنم وه ءاملا هنم لزني يذلا هبوبنأ نأ يهو قيربإلا ايازم نم ىرخأ ةيزم (؟)

 ءزج لبق ءزج هنم نهي ال هنأو قيربإلا ةناتم هيفو هعناص قذح نم الإ كلذ نوكي الو هب محتلت

 .ةدحاو ةدوج يف هلكف هنم ناك اذإف بوبنألا يف ةداع للخلا فرعي ام لوأو

 .دئاسوو شرف نم هيف امب تيبلا يف سلجم فرشأ تسدلا نم دارأ (؟)

 . ماعطلا لبق هدي حتفلا وبأ لسغيل قيرإلا نم ءاملا بصب هرمأ ناوأ اذه (:)

 .طقلا ىمسيو رهلا ىمسي يذلا وه رونسلا (5)

 ءاملا ذخأ نع ريبعتلا حص امنإو ءاملا ءافصب فورعم وهو تارفلا رهن نم ذخأ يأ :يقتسا (1)

 تارفلاو .ءاقتسا هنم ذخأ لك دعو لامعتسالا يف عسوتف ايقسلل ةداع ذخؤي ءاملا نأل ءاقتسالاب

 ىتح هايملا رايتخاب ةيانع رجاتلا اذهل ناكف ةلجد الإ اهرواجي الو ةليوط ةفاسمب دادغب نع ديعب
 تاب ام دعب يأ تايبلا دعب لمعتسا هنأ هئافص ىف دازو .تارفلا نم هئاقتسال رافسلا ثعبيل هنأ

 هلم ءاملا نيل نيمو ركع دوا ناك نازل هد
 برضي نيعلا ةعمدو .هلكش ىف هنم هبرقل ناسللاب ههبشو هنم ءىضملا اهحابصم :ةعمشلا ناسل (0)

 1 ١ . ءافصلا يف لثملا اهب

 ءاقتسالا عضاومل هرايتخاو ءاملا لمحي يذلا ءاقسلا ةعارب نم سيل هتواقنو ءاملا ءافص نأش يأ (4)

 نأشلا نكل ءاملا يف نأشلا سيلو :ىوريو .قيربإلا حدم ىلإ دوع وهو ءانإلا نم هأشنم كلذ لب

 نأشلا نكلو ءافصلا يف نأش هل سيل تارفلا ءام وهو هسفن ىف ءاملا سنج نأ ديري .ءاقسلا ىف

 .هبشأ ةمدقتملا سكعب ةياورلا هذهو .اهافصأ يقتني وهف ءاقتسالا عضاوم راتخي يذلا ءاقسلا يف
 اهيف يتلا تاودألا يهو ءاملا بابسأ ةفاظن ىلع كلذ لد اًميظن اًيفاص ءاملا نم بارشلا ناك اذإ (9)

 يذلا ءاقسلا تلعب ويف ةيناثلا ةياورلا ديؤي وهو «هباوثأ ةفاظن الإ» ىوريو .نزتخا اهيفو لمح
 . هتيبل هءام لمحي

 جسنلا ةدوج يف اهجاسن رهتشا يتلا ةدلبلا يهو ناجرج يف جسن ام دعب هنأ يأ ناجرأ لمع )٠١(

 -ناجرج نيبف الإو .ةعنصلا هذه لثم يف اًضيأ ةريهش يهو ناجرأ يف هوفرطو هوكبح هناقتإو



 لو ةئيريضملا ُةَماَقملا

 َنوُرْشِع اًهِليِواَرَس يف َلَخَد .اليِدْنِم ُهَضْعَب ْتَدَحَناَو .اُليِواَرَس ُهَضْعَب يِتأَرْما َتذَخُناَف

 امك ُهَعَنَص ىَّنَح زْرطُملا ىلإ ُهُتْمَلْسْأَو .اَعاَرَتْلا َرْدَقلا اذه اَمِدَي نِم ُتْعَرَتناَو .اَعاَرِذ
 5 "7يفاَرظلِل هتّرْحداَو .قودنصلا يف هتدْرَحَو .قوسلا َنِم ُهَتْدَدَر مث وو هاَرَت (52» ءاسر 4 خو كس 5 1 تأ ما عج ملل هو عيوو م هاسد

 قْلِع ُلُكِلَف ."!هَهيِقاَمِل ُءاَسْنلا اَلَو .اًهيِدْيأب ِةّماَعلا ُبَرَع ُهَّلِذُت ْمَل .فاّيضألا َنِم
 َلاَط ْدَمَك .َعاَصضِقلاَو .ُناَمَّرلا َلاَط ْدَقَف .َناَوحْلا ُماَلُع اي .«*اَهْوَق ِةَلآ ّْلُكِلَو .ُموَي

 ىَلَع ُرِجاَنلا ُهَبَلَقَو .ِناَوُحلاِب ُماَلُعلا ىَئأَف .ُماَلَكلا َرْثَك ْدَقَف .َماَعْطلاَو ."”ُعاَضَملا

 هرج اه ذادقت هللا يع لانو "نة ترألاب همشتعو ناتنلاب ةزقنز ::ةاكفلا

 اميف ناتسزوخ ةيحان نم سراف دودح رخآ يف ناجرأف .لاوطلا مايألاو يلايللا ةريسم نارأو 2

 ةكلمم رخاوأ نم برقي اميف يهو ناسارخو ناتسربط نيب ناجرجو .يبرعلا قارعلا قرش يلي
 .ناتسناغفأ دالب نم برقلا ىلع ىلوألا سراف دالب بلقو نآلا ناريإ

 يف نوكي ام بلغأو همالعأب هتيشوتو بوثلا مقر وهو مويلا ىلإ فورعملا هانعم يف زيرطتلا )١(
 . فارطألا

 .ندبلاو بوثلا :فيظنلا يزلاو .ةئيهلا نسح انه وهو فيرظ عمج فارظلا (؟)

 ملو فارظلا فايضألل هدعأو قودنصلا يف هنزخ هزيرطت مت ام دنع قوسلا نم هدر ام دعب هنأ يأ (©)

 ةرثكب ناهتمالا هب دارأو لالذإلا لمعتساف «ةماعلا نم برعلا يديأ هنهتمت ىتح لامعتسالل هلذتبي

 ال ةنوشخلا نم مهيديأ يف ام ىلع مهنإف ةماعلا نم برعلا يديأك ةظيلغلا يديألا يف حسملا

 .هتدج نم ليزيو هقنورب بهذي امب ليدنملا بيصتف اًبلاغ خسولا نم ولخت الف ةفاظنلاب نولابي

 ةياورلا ىلع ةماعلا وأ برعلا ىلع فطع ءاسنلاو .برعلا ةملك نودب «ةماعلا هلذت مل :ىوريو

 يأ لعفلاب طابترالا يف همكحب حيرصتلا نم هيلع فوطعملا نيع ىلع هيبنتلل ال داعأو .ىرخألا

 دقو .فنألا يلي امم نيعلا فرط وهو قؤم وأ قام عمج :يقآملاو .اهيقامب ءاسنلا هلذت ملو

 ام ىقبي ىتح لحكلا فيفختل ليدنملا فرطب اهنيع قؤم حسمت نأ تلحتكا اذإ ةأرملا ةداع ترج

 ناردألا رثأ نم لقأب سيل ليدنملا يف كلذ رئأو ةقدحلا يذقي ام ءاقب نم يقوتلا عم هنم نسح

 .برعلا يديأ نم هبيصت يتلا
 عيمج يف سئافنلا لاذتبا قيلي الو هيف وه لمعتسي موي سيفن لكلف .سيفنلا :قلعلا نأ مدقت (:؟)

 روضح موي ليدنملا اذه مويف هريغ نود رخآلا لامعتسا يغبني ثيح دحاولا لامعتسا الو مايألا

 هب قيلي ال زيزعلا فيضلا اذهو مهلامعتسال قيلت ةلآ موق لكل نإ مث .ليلجلا فيضلا اذه لثم

 . هلثامي امو ليدنملا اذه الإ

 يف هتلاطإ نأب سحأ هنأك اولتاقتو اودلاجت اًعاصمو ةعصامم موقلا عصام نم لاعف :عاصملا (5)

 قارتحا عم هيلع رسألا لقثل ةلتاقم نوكي نأ هبشيو هفيضل ةدلاجم اهدعب امو هتجوز فصو
 . عوجلاب هئاشحأ

 .اًضع هنانسأب هربتخا يأ :همجعو .عباصألا فارطأ :نانبلا (5)



 ةيريضملا ٌةَماَقملا ليان

 ةَقْحَو .""1هينَم ضْرَع ىلإ هلئلاَو ا اذه هللاب َلّمْأَت .اًهَعاَنُص َفَرْظَأَو .اًهَعاَتَم

 :َلاَقَف كالا نكت .ُلكّشلا اًذه :ُتْلُقَف تلَقف .هِلَكَش ٍِنْسُحَو ِهِدوُم ِةَباَلَصَو ٠ .هْنْزَو

 ْتَشاَجَف :حْنَملا وُبأ َلاَق .2"؟هْنِم ُهُمِئاَوَق َناَوُلا ّنكل .ماَعَطلا ُماَلُع اَي لُجَْع .َّنآلا
 َنْيأ نِم ٌةَطْنِحلاَو .“*ُهُئاَفِصَو ُرْبُحلاَو .ُهْناَلآَو ُرْبَخلا َيِقَب ْذَق :ُتْلْقَو يفت 8 كم نع (ةددقإك هد هد ىلع هكيتل هعمل ريع كم مال "0

 ٍةَناَجِإَو .َّنَحَط ىَحَر يأ يِفَو ."”المح اَهَل ىَرَتْكا َفِْيَكَو .الصأ ْتَِرْئْشا
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 .َبِطُتخا َنيأ ْنِم ُبطَحلا َيِقَبَو اما ِزاَبَحَو 0 "رجس ِروُنَن و نجع

 ُهُفْضَوَو ُراّبَخلا َيِقَبَو .ّسِبَي ىّنَح ٌسِبُحَو .َفْفُج ىَّنَح َفْفُض َفْبَكَو َبِلُج ىَتَمَو

 ِتَيِقَبَو .ُهُيَحاَلَمَو ُحْلِمْلاَو .ُهُحْرَشَو ُريِمَخلاَو .ُهُحْدَمَو ُقيِقَّدلاَو ”هُثْعَنَو ُذيِمْلّتلاَو

 0 ااا نمو افدتك قعود نم كاضنكملا

 دنع فرعي ناوخلاو .لكألا هيلع عضوي امم هنم عستا امو هحطس هنتم نم دارأو رهظلا :نتملا )١(
 .ماعطلا هيلع عضوي يذلا اهالعأ اهرهظف ةزيبارطلا وأ ةلواطلاب مويلا ةماعلا

 .هايازم نم ةيزم يهو ةدحاو ةعطق نم همئاوقو ناوخلا رهظ نأ نيبي نأ ديري (؟)

 ةلمجلل اًنايب «تلقو» :هلوق ناك نإف .ىسفن تبساحف :ىوريو .اًبضغ تلغو تجاه :تشاج ()

 بجوأ ام نايبل ءادتبا «تلقو» :هلوق نوكي نأ حصيو .ةحيحصلا يه ةياورلا هذه تناك هلبق
 .اهتحص يف اًضيأ ىلوألا ةياورلاف ناشيجلا

 هتافصو زبخلا يقب دق :ىوريو .زوبخملا وه مضلاب يناثلا زبخلاو زبخي زبخ ردصم حتفلاب زبخلا (4)

 .رركتيف دعب هركذ يتأي زابخلا نأل حصأ ىلوألاو .هتالآو زابخلاو

 .ىرتكال لوعفم ًالمحو .بحلا وهو اهلصأ يرتشا نيأ يأ تيرتشا ريمض نم زبيمت :ًالصأ (5)
 .هب دوصقملا هنأل لمحلا ىلع ءارتكالا عقوأ هنكل لماحلا ةقيقحلا يف يرتكملاو

 .كلذ هبش نم ةريثك تاجاح هب ىضقتو نجعيو هيف لسغي ءانإ وهو نكرملا :ةناجإلا ()
 .هامحأو اًدوقو هألم :رونتلا رجس (0)

 قش يأ ؛هقح انيضق فيكو هقش نم يقبو» زابخلا يقبو هلوق لبق ىوريو .زابخلا ذيملت دارأ ()

 .كلذ ىلع ةرجألا نم هقح ىضق فيكو دوقولل حلصيل هرسكو بطحلا
 اًيربإ تذختا :لاقيو .اهعنص :اهذختاو .ماعطلا ناولأ اهيف عضوت يتلا فاحصلا :تاجركسلا (9)

 .هنم هتعنص يأ ًالثم ساحنلا نم

 ةصقلا بحاص ريمض ذقتنا لعافف .اهعئاب وأ اهعناص دي نم ءارشلاب اهصلختسا يأ فاقلاب اهذقتنا )1١(

 فاحصلا هذه عون نأ يأ اهعون لمعتسا يأ :اهلمعتسا نمو .نم ريمض هنإف ذختا لعاف فالخب

 يأ اهلمع نمو .كيلاعصلا وأ كولملا وأ ينادألا وأ مهنم يلاعألا سانلا نم ةقبط يأ هلمعتسي

 .ةفئاطلا هنم ديري اهلمع نمو .صصخشلا هنم ديري اهذختا نمف .اهعنصت عانصلا نم ةقبط

 .اهتعنص دعب هيلإ اهلسرأ يأ اهذفنأ :ىوريو .اهل ىنعم الو ءافلاب اهذفتنا :ىوريو



 لي ةيريضملا ُةَماَّقملا

 ّصِلُخُتْساَو 'هُنَرَصْعِم ْتَجِرْهُص َفْيَكَو . ُهْبَطْر َيِرْتْشا وأ .ُهْبتِع َيِقْدلا َفِيَك ُلَخلاَو

 ىَّنَح ُهَل ليِتحا َفِْيَك ُلْمَبلا َيِقَبَو 00 ُهنَد يِواَسُي ْمَكَو 0 ا ل

 هَ )0300 2 هَ #2 ع 8 هن (ه) اع م 2 0 نفاد 2
 ْتَقْدَو . اَمُراَث 7-5 .اهردق تبصنو . اهمحش َيىفوَو :اهمخل يرتشا

 هو واتت املا زر هو م رن جحا هو شوا ةاهقم بنت ام الل 26 لا مول

 يِرْزُي اًميِنَك 1 الوم اي :َلاَمَف .اهيضقأ َةَجاَح :ُتْلُقَف ؟ُديرُت َنيأ :َلاَمَك .ُتْمُقَف

 ما 2 4ز 0 »ب 2 0 5 0 .٠
 َحعطُْسَو ُهَلَفْس نأ َجِرْهَصَو هاَلغأ ٌصْصج ْذَق ٠ ريِزَولا ٌيِفيِرْحَو .ريمالا ٌيِعيِبَرب

 ىَلَع ِوِشِمَيَو يا الق ُدَّذلا هطئاخ نع ُلِزَي . ةضرأ ِرَمْرَملاِ ْتَشِرْهَو 0

 نْيَجوُدْرُم .'""!ِجاَعَو جاس يطيلخ نم ُهْناَرْيِغ ٌباَب ِهْيَلَع .ُنَلْزَيَف ُباَبُذلا ِهِضْرَأ

 وأ بنعلا هيف عضوي ام :ةرصعملا نم دارأو .اهطالخأو ةرونلا وهو جوراصلاب تيلط :تجرهص )١(
 .ريصعلا هيلإ ليسي يذلا :ضوحلاو .رصعلا رجح هيلع رادي مث .ريصعلل بطرلا

 بللا نم داري دقو .هبل نم يقن فيك يأ بنعلا يف ههبشي امو بطرلا يف ىونلا بللا نم دارأ (7)

 .هئيدر نم هدوجأ صلختسا فيك يأ لخلل ريمضلاو ةصالخلا

 .نارطقلا وهو راقلاب يلط يأ ريغك لوهجملل ىنبم :ريقو .ةريبكلا ةرجلا وأ ةيباخلا :بحلا (')

 فيك يف مالكلا دعب ةيباخلا يواست مك يف مالكلا نم دب ال هنأ دارأ .اًضيأ ةيباخلا :ندلاو
 .بانطإلل ماقملا نأل حيرص رخآ ظفلب اهداعأ هنأ الإ تريق

 ضعب ىلإ هضعب مض يأ :فصرو .لقبلا هيف عضوي ام :ةلقبملا (5)

 وهو اهنم ولخت ال يتلا ةبرتألا نم لقبلا كلذ فظن ىتح لمعلا يف ةقدلاو قنأتلا ىرج فيك يأ (4)

 .ريثكتلا ريفوتلاو (اًمحش رفوو) ىوري (اهمحش يفوو) ةريضملا نع ثيدحلا يف هلوقو .هتبنم يف
 .تمرضأو تلعشأ :رانلا تجحجأ (7)

 . ظلغ ىتح هالغأ اذإ :اًديقعت قرملا دقع (1)

 .مقافتيو مظعي يأ مطيو .ميسجلا رمألا :بطخلا (4)

 حيورتل ىنبي هنأل هيف قنأتي هلثمو عيبرلا مايأ تاولخلا يف نكاسملا نم هذختي ام ريمألا يعيبر (9)

 صتخملا ريمألا رصق هتفاظنو هنسحب صقنتيو يرزي ةصقلا بحاص فينكف .اهشاعنإو سفنلا

 .ريزولا يفيرخ هلثمو .عيبرلا مايأ هتماقإب

 :حطسو .رطسأ لبق مدقت امك جوراصلاب يلط :جرهصو يجن وهو صجلاب يلط :صصج )0١(

 .هفقس يوس يأ
 ىشم اذإ بابذلا قلزي ام هلثمو هتسالم ةدشل هنع قلزي :هطئاح نع لزيو .لمنلا راغص :رذلا((١١)

 .هضرأ ىلع

 .بابلا حاولأ نيب لصاوفلا يف هلمعتسا مفلا نم نييحللا نيب دودخألا هلصأ راغ عمج :ناريغلا )١١(
 -دنهلا دالب يف الإ تبني ال هنإ اولاق ميظع رجش بشخ وهو جاس نم لصافملا هذه نإ :لاق مث



 ةّيريضملا ٌةَماَقملا قولا

 ْمَل .باّرجلا اًَذه نم َتْنأ ْلُك :ُتْلُقَف .هيف َلُكْأَي نأ ٌفِيَّضلا ىَنَمَتَي .جاّوِدْزا َنَسْحأ

 ُتْلَعَجَو .باَهَّذلا يِف ُتْعَرْسَأَو .باّبلا َوْحَن ُتْجَرَحَو .ٍباَسِحلا يف نيعلا نكي

 يل ٌبَقَل َةَريِضَملا َّنأ ُناَيِْبَّصلا ّنَطَو .ةَريِضَملا حْنَملا اب اَي ٌحيِصَيَو ينْعَبْتي َوُهَو ودع

 َرَجَحلا لُجَر َيِقَلَف . ٍرَجَّضلا ٍطْرَف ْنِم .ٍرَجَحِب ْمُهَدَحَأ ُتْيَمَرَف ُهَحاَيَص اوُحاَصَق
 اَمب عْفّصلا َنِمَو .َثُدَحَو َمُدَق اَمب ٍلاَعْنلا َنِم ٌتْذِحَأَف .2")هيَماَه يف صا .ِهِتَماَمِعِ

 نأ 050 :نسحتلا: كلذ“ يف َنْيِماَع تدقأف :يسحلا ىلإ كيو «فيحو تال

 :ماَّشِه نب ىَسيِع لاَ .ُمِلاَظ َناَذَمَه لآ اَي اَذ يف اَنأ ْلَهَف .ُتْشِع اَم َةَريِضَم َلكآ ال

 دلو ووقألا ىلع يتلا فد يرق كيرا "زن نذل زا غن
 . ””راّيخألا ىَلَع َلِذاَرَألا

 ةنيزلل هلصاوف يف جاعلا بكر هنأو جاسلا بشخ نم بابلا نأ ديري .ليفلا نس مظع وهو جاعو -
 فيلأتلا نسحب ايحطصاو اجودزا دقو .جاعلاو جاسلا امهو نيطيلخ نم لصافملا كلت تناكف

 .جاودزا نسحأ

 .هوذخأف مهلاجر دحأ هجشل حتفلا يبأ ىلع موقلا جاهف هسأر يأ لجرلا ةماه يف رجحلا لخد )١(

 ليقثلاو فيفخلا يأ ثيبخلاو هنم بيطلاب عفصلا نم هولانأو ثيدحلاو اهنم ميدقلا مهلاعنب

 .ملؤملا ريغو هنم ملؤملاو

 .رذن امك ةريضم اولكأي ال نأ اورذن ()

 لاح لجرلا ةياكح ىلإ ترج ةوعدلا ةباجإو رجاتلا تيب ىلإ ةوعدلا ببس ةريضملا تناك امل (9)

 قالطناو هلالمإ يف ديزي هاسع امم هرارفو حتفلا يبأ زجح ىلإ ىدأ كلذو اهدعب امو هتجوز

 ةراجحلا هيمرو حتفلا يبأ ظيغو حايصلا يف هل نايبصلا ةعياشمو ةريضملاب يداني هفلخ لجرلا
 هسبح مث هعفصو هبرض ىلع مهل كلذ كيرحتو لاجرلا دحأ هجشو هفلخ نيداعلا نيحئاصلا ىلع

 ىنج دقف ةبيصم يف كل ببست نمو .هباصأ يذلا سحنلا اذه يف ببسلا يه ةريضملا تناك دقف

 ةيانجلا بسن اذهلف نوسباحلاو نوبراضلا كئلوأ ال هيلع تنج يتلا يه ةريضملا نأكف كيلع

 هدحو هيلع اهتيانج نكل حتفلا يبأ ىلع الإ اهتيانجب عمسي ملو هلاثمأو حتفلا وبأ رارحألاو .اهيلإ
 هيلع حايصلاو هتءاسإب اوأدب نيذلا :لذارألاو .رحلا ملأب ملأي رحلا نأل مهلك رارحألا ىلع ةيانج

 .لاذنألا «لذارألا» لدب ىوريو .هنم اومقتنا مهنكلو مهنم فصتني مل



 ةّيزرحلا ةَماَقملا

 .""باّوبَألا باَب ُةَبْرُعلا يب ْتْمَلَب اّمَل :َلاَق ماَّضِم نب ىَسيِع اَئَنَّدَح
 ٍنْمْسلا َنِمَو ."هبِراَعِب ُباَنَو ٍرْخَبلا َنِم ُهَنوُدَو ."'باّيإلاب ٍةَمِيِنَعلا َنِم ُتِيِضَرَو
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 َةَباََمِب .ِكْلُقلا َنِم ٌتْدَعَفَو .'”لوُقُقلا ىف هللا ٌتْرَخَتْسا .'؟”هبكاّرب ٌفاَسَع

 راطمألا َنِم ْلُمَت ٌةَباَحَس اَنْيِشَع "0هليللا اَْيَلَع ّنَجَو .ٌُرْخَبلا انَكلَم امَلَو .2؟ِكْلُهلا

 فرعيو اهدودح ىلع سراف دالب نم يبرغلا لامشلا يف رزخلا رحب روغث نم رغث :باوبألا باب )١(
 باوبألل باوبألا باب يمس امنإو .سورلا ةزوح يف ناتسغاد دالب يف مويلا وهو اًضيأ دنبردب
 .هراوسأ يف تناك يتلا ةيديدحلا

 مل هنأ ريغ هلني ملف ءيش ىلإ ىعس نم لكل برضي ةبيخلا يف لثم بايإلاب ةمينغلا نم ىضرلا (5)

 عوجرلا نيبو هنيب لوحي ناك هسفنب عوجرلا ىوس اًئيش منغي مل هنأ عم يأ بايإلا نود يأ هنود (9)

 ىلع بثت براوغلا نإو جوملا ىلعأ :براغلاو .بارطضالاو جايهلاب روهشم وهو رزخلا رحب

 يراوجلا ىلع ةيدارإ تابثو هل يح رحبلا نأكو بثو نم ةغلابم ةغيص بائثوف .اهولعتل بكارملا
 .باثولا وه رحبلا نم اذه هعوجر نود يذلاو باثو ريغو باثو رحبلاو .هرهظ ىلع ريست يتلا

 ريثكلا :فاجرلاو .«هبحاصب فاسع نفسلا يفو «هبراغب فاجر باثو رحبلا نم هنودو» :ىوريو
 ١ .بارطضالا وهو نافجرلا

 ال جاومألا عفادت نيب نفسلاو .قيرط ريغ ىلع ريسلا وهو فاستعالا يف غلابي يذلا :فاسعلا (:4)

 ىرخأو نيميلا ىلإ اهب يمرت ةرات جاومألا تافذق عم يهف ميوق قيرط ىلع اهريس طبض نكمي
 .مامألا ىلإ ىرخأو فلخلا ىلإ ةرمو لامشلا ىلإ

 .هركذ مدقت ام هنود ناك نإو كلذ ىلع تمزع يأ .عوجرلا :لوفقلاو .امل باوج :ترختسا (5)

 يسولج ناك يأ .كالهلا مضلاو حتفلاب كلهلاو .هيلإ ىوؤي يأ هيلإ باثي يذلا عضوملا :ةباثملا (1)

 كالهلا رطخ يف هنوك نع ةيانك مالكلاف .ةلاحم ال هيف كلاه انأف كالهلا هيلإ بوثي عضوم يف

 . تايانكلا فيطل نم يهو

 - ملظأ :ليللا نجو .هتضبق نم كاكتفالا عيطتسن ال انل كلام هنأكف انب اًطيحم راصف رحبلا انطسوت (10)



 ةيزحلا ٌةَماَقملا لول

 َراَطْمأْلاَو .اًجاَوْزَأ ٌجاَوْمألا ُلِسْرُت حيرب ."0الاَبج مِيَقلا َنِم ُدوُحَتَو ."”الاَبج

 از نافذا هع و كلتناذإ اذن ٍنيَرْحَبلا ني .ددلا ٍدَي يف اَنيِقَبَو ."”اَجاَوْفَأ

 نكات اقيم او "ونا هلا طا 7 كلا تال طم لو فكل ذل هلع
 لللطو رش ردطلا خر ةع 7 ل خا ل اًنيِفَو َنكاَشتلَو

 5 ْنِم َكتْمأ يِذَّلا اَم :ُهَل اَنْلُكَو ءِبَجَعلا ّلُك هَلاَو اَئْبِجَعَف .ُهْحِرَف بْلَقلا طبقت

 ْلُكَف .ُتْلَعَمَل اًرزِج ْمُكَنِم الك حتمأ نأ ُتْئِش ْوَلَو ."هُبِحاَص ُقَرْعَي اَل ُرْرِج :َلاَقَف

 ٍدِحاَو ْلُك يِنَيِطْعُي ىَّنَح َكِلذ َلَعْفأ ْنَل :َلاَقَف .ِهْيَلَع ا يف ّحْلَأَو ءْبَلِإ َبْغَر

 . .َبَْلْط اَم ُهاَنْدَقَتَف : ماَّشِه نب ىَسيِع َلاَق .مِلَس اّذِإ اًرائيد ينَدِعَيَو َنآلا اًراَئيِد
- 
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 .هيف ام رتس ىتح
 .روهشم فورعم لابحلا روص يف اهدادتماو ةلزانلا تارطقلا قحالت ليثمت (0)

 ًالابج انيلإ قوست ةباحسلا هذه نأ يأ .اًعيرس اًقوس اهقاس ةبادلا ذاح نم ةمجعملا لاذلاب :ذوحت (؟)
 :ةخسن يفو .هدح ىلع هيبشتلاف ةخماش لابج اهنأك نيعلل بحسلا رهظت ام ًاريثكو باحسلا نم

 .ذوحت لدب «؛ودحتو»
 .تاعامجلا :جاوفألا (؟)

 يفو .رزخلا رحبو ءامسلا رحب نيرحب نيب هتضبق يف اوعقو دق نادي هل رابج هنأك كالهلا :نيحلا (:)

 .افيرعت نودب نيرحب نيب :ةخسن

 ءاعدلا ىوس ةوق الو ةدع مهل قبي ملو .هدي نم ةاجنلاو ودعلا رهق ىلع هب ناعتسي ام :ةدعلا (5)

 ةليحلا دقف دقف ءاكبلا الإ هل ةليح ال نمو .تدرجت اذإ نيزجاعلا ةدع يهو هللا ىلإ عرضتلاو

 رقي تينت ذر قارا نس ورام فحل اذ ةععفلا .ظحلا نم كردي ام ةياغ ءاكبلا ناكو

 قبي مل ةلاح يف مهف . جرفلا يف ف ءاجرلا ةيقب ءالبلا دادتشا دنع كالهلا نم مصعي امنإو تيضق

 .مهصلخي نأ هللا يف مهئاجر ىوس مهتايح مهيلع ظفحي امم

 :هلوقب اهيلإ راشملا هتليلو .ةغبانلا ىلإ ةبسن ةيغبان (5)

 بكاوكلا ءيطب هيساقأ ليلو بصان ةميمأ اي مهل ينيلك
 :هلوق وأ

 عقان مسلا اهباينأ يف شقرلا نم ةليئض ينترواس ينأك تبف

 . عومدلاب هنفج ىدني ال يأ ءاكبلا مدع نع اذهب ىنك ًآليلب اًّيدن راص لضخي لضخا (0)

 .هعساو يأ لابلا يخر :مهلوقك :ردصلا يخر (4)

 عايض نم عنمي ام لك يف لمعتسا مث هوحنو قودنص نم ءايشألا هب ظفحي ام :زرحلا لصأ (9)

 هغلبي وأ رطخلا نم هلماح يقيف لمحيو بتكي امب نيذوعملا حالطصا يف صصخ مث فلتو

 مالسإلا ىهن دقو مهمعازم يف كلذ لك ضرم نم هيقي وأ ةحص هيلع ظفحي وأ رطو ىلإ
 . هنع



 لمح ةيزرحلا ٌةَماَقملا

 ْذَق ."”جاَع َُّقْح اَهيِف جاَبيِد َةَعَطِق َجَرخَأَفِهبْدَج ىلإ ُهْدَي ثبآَو .َبطَح ام ُهانذَعَوَو
 ا امَلَق .""اًهئم ٍةَدِجاَوِب اَنِم ٍدِحاَو َلُك َفَّذَحَو .اَعاَقِر اَهُرْدَص َنْمَض

 :َلاَقَك ّىَلِإ ُرْمألا ىَهَتْناَو ُهوُدَقَتَف .2؟”هوُدَعَو ام سائلا ىَضَتْقا "”ةَئيِدَّملا ا

 ٍدالب نِم انأ :َلاَق ."”كِلاَح ٌرِس يِبَمِلْعُت نأ َدْعَب .كِلذ كل :ُتْلُمَف ٠
 ةكق ضنا "نازك ملا وقت فك قلق 0 3

 وشم 4 2 ا دل اكل ا سال دا

 000 َمُةهاَسْفَياَمِبَف اَضْنَمَدَجَمْلاَلاَتَي ْنأ

 نب هفةيطفأ اَمَةَع انسعلا ل 2 امم ُت

 .ةفورعم :ةقحلاو .ليفلا نس :جاعلاو .ريرحلا :جابيدلاو .هدي دمف :ىوريو .تعجر :تبآ )١(

 .جاع ةقح يف جابيد ةقرخ جرخأف :ىوريو
 قاروألا يه :عاقرلاو .عاقرلا كلت نم ةعقرب انمالك ىمر يأ ةدحاوب انم دحاو لك فذح (؟)

 .اهل ىنعم الو فذح لدب دحاو لك فكو :ىوريو .اًزارحأ ةبوتكملا

 .اهب لولحلل دادعتسالا نم اهيف امب نيلاح ةنيدملا انتلعج يأ انتلحأ لعاف ةئيدملا ()

 .ةمالسلا دعب هيطعي نأ مهنم لك دعو يذلا رانيدلا هيلإ اودؤي نأ مهنم بلط :مهاضتقا (4)

 كل حمسإ ينإ :ماشه نب ىسيع لاقف .اًئيش هنم يل اوذخأت ال هوكرتا يأ هرعد لجرلا لاق (5)

 .كلاح رس لدب كلاح حرش :ىوريو .كلاح نطاب ىلع ينعلطت نأ دعب نكل رانيدلاب
 ةدشو فسألاو نزحلا نإف عزجلاب لعفت ام هب لعفت الف ةبيصملا فحز ىلع هبحاص رصني ربصلا (1)

 بلتستو هاوق كهنت ةبيصملل هملسأ باصملا ربصلا لذخ اذإو .ندبلا كهاون دشأ نم عزجلا

 .بطعلا ىلإ هملست دقل ىتح هتحار

 هيلع ةنينأمطلا روهظو ربصلا الولف ربصلا دئاوفب هملعل ربص هنأ يأ قباسلا لاؤسلل باوج (0)

 دئاوف ىدحإ يهف اًبهذ سبكلا ألم ام زارحإلاب مهيلع هلايتحاو هلاح نع هلاؤسب مهمامتهاو

 .ربصلا

 هب صهني الف هنهاو مزعلا فيعض وهف بوركلا نم هيلع أرطي يأ هاشغي امب هردص قاض نم (4)

 .هلينو دجملا غولب ىلإ همزع
 ةيتاذ ةيزم يهو دجملا لينل الهأ سيل هدقافو مزعلا ةوق نم ربصلا نأ قباسلا تيبلا يف نيب امدعب (9)

 نإف اًررض فلكي ال ةيزملا كلت عم هنأ نيبي نأ دارأ هب يلحتلاب سفنلا مازلإو هئانتقا ىلع لمحت

 لب اًراسخو اًرض ةعاسلا هذه يف يلع بلجي مل ربصلا دئاوف نم ناكو دوقنلا نم هتيطعأ يذلا

 ةدئافلاب ربصلا لضف ىلع لدتسا لوألا تيبلا يف وهف .خلا اًرزأ هب دتشأ ينإف دئاوف يندافأ

 تامالع نم هدضو ةمهلا ولعو سفنلا ةوق تايآ نم هنأو ةيتاذلا ةيزملاب يناثلا يفو ةسوسحملا

 يف هيلإ ةراشإلا يف لمجأ ام ليصفت ىلإ عوجر ةريخألا ةئثالثلا تايبألا يفو .طاطحنالاو ةسخلا

 -ىلإ تنكر دق سفنلا نأل لوقعملاب ىنث مث .الوانت برقأ هنأل سوسحملا مدقو .لوألا تيبلا



 ةّيززحلا ُةَماَقملا 1

 01 رتل ب ل اما ٠ "انا نتقبل وح ادع

 ودل مئات اهيل كلا ”دكملا نيش وحلا ضل ولو

 دئاوفلا ليصفتب ثلث مث .سحلا نع الع ام كاردإ اهيلع دعبي الف لمأتلل تدعتساف قيدصتلا -

 .لالدتسالل اًحيشرت ريصلل ةيسحلا

 ىلع هرصنيو هيوقيف فيعضلا نيعي لاملا نم هذخأ امو .هتوق نع ةيانك هدادتشاو .رهظلا :رزألا )١(
 امو ةجاحلا دس نع هب ىنكي مث .هتحص ىلإ ريسكلا ةداعإو هرثأ ةلازإ رسكلا ربجو .رقفلا

 .ريسكلا نم الاح نسحأب جاتحملا

 هب تدعو ام نيأ لوقي نم دجو امل قيرغ عمج ىقرغلا يف مكعم تنكو ةنيفسلا تقرغ ول يأ (؟)

 ربصلا حور نم يهو هتليح يف هتريصبل نايب اذهو اًرذع هل فلكتأ ىتح كزارحإ رسب ةمالسلا نم

 .هران نم ةلعشو
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 ةرادولا عمو" ةدعتلا َناَتِسِراَم ُتْلَخَد :َلاَق ماش 1 فيم اهدع

 نوع قدصت نإ :َلاَقَف 00 يِنْعَدَتَو ُهنْيَع ين ِنوُنَجَم ىلإ ُتْدظَتُف نك |

 ماَشِه نب ىَسيِع اَنأ :ُتْلُقَف ؟ْمُهوُبَأ هش ُمْوَقلا نم :َلاَقَف .َكِلذَك :اَنلُقَف .ُءاَبَرُع مكنت

 ُهوُجولا ٍتَماَش :َلاَقَف .ْمْعَن :ُتْلُق ؟يِرَكْسَعلا :َلاَمَف .مَلَكَتُملا َدْواَد وُبَأ اَذهَو

 هله َسوُجَم اي ْمُتْنَأَو .ِهِدَيب ال هللا ِدَيِب ُروُمَأْلاَو .©"ودْبَعِل ال هلل ًةريخلا نإ '*”اَهّلْهَأَو
 2م

 .نيناجملا جلاعي ام عضوم :ناتسراملا )١(

 ةرثكل كلذب يمسو اهلهأ حالطصا يف مالكلا نف اهنفو ةينيدلا دئاقعلا مولع يف رظانلا :ملكتملا (0)

 دواد وبأو .مالكلاب مهنف اومسف اًقطنم سانلا عربأ اوناك هيف لادجلا لهأو .لادجلا هيف عقو ام

 .درلا دنع اهنايب يتأيسو هدئاقع يف هيلع در نونجملا نم عقي امو ةلزتعملا يملكتم نم ناك

 .رصبلا هنع عجري :هعدتو .هرصب هيلإ قلطني :هنيع هذخأت (*)

 نم هتبغم ىلع اولدتسي نأ اًرمأ اودارأ اذإ برعلا دئاوع يفو .رئاطلا سنج مسا نوكت دق :ريطلا (5)

 نوطبنتسي مث ريطب ةهج يأ ىلإ اورظنيل هنورفني ةراتف هتاكرح ضعب وأ رئاطلا تاوصأب رشو ريخ
 نأ هتاكرحو ريطلا تاوصأ نم هومهف امب مكحلا دنع مهمالك يف فرع مث .اودارأ ام كلذ نم

 ىلع مكحو سرفت لك يف الثم لوقلا اذه راص مث .اذكو اذك ناك ريطلا تقدص نإ :اولوقي
 امم اًضيأ اهلصأو مؤاشتلا يهو ةريطلا نم اًمسا انهله ريطلا نوكي دقو .سدحلا ةوقب بيغلا

 نإ اهنم اًيرض نوكت داكت ةريطلا نأل ةسارفلا قدصت نأ دارأ هنكلو اهانعم ةقيقح دري ملو انمدق

 . تفقدص

 «اهلهأو ةدلبلا» :ىوريو .هارت نأ كرسي ال نمل اهلوقت ءاعد ةملك ىهو .تحبق :هوجولا تهاش (5)

 ا . هقيفرو دواد ةدلب دارأو

 هللا ةدارإل امو هلاعفأ ىف قلطم راتخم دبعلا نأ ىلإ نوبهذي ةلزتعملاو .قلطملا رايتخالا :ةريخلا ()

 هلاعفأ يف ةقلطم ةدارإ دبعلل سيلو هدحو هلل رايتخالا نأ ررقيو كلذ عفدي نونجملاو .اهيف لخد
 .دبعلا ديب ال هللا ديب يه ال مأ دبعلا لاعفأ نم تناك ءاوس اهفيرصتو رومألا نأو



 ةئناتْسراملا ُةَماَقملا لق

 يفارقك ولو "104 نوفل ىلإ ةوفاقتو «اوزع ةولوشتو اري نوشيعت ةئألا

 هل ا 'مهِعجاَضَم ىلإ ٌلَْقلا مهِئاَع بيك َنيِذْلا ل

 ِكْلَهلا ُقِلاَخ َنوُلوُقَت اَلَقأ .؟ُهِلاَظ مَلُظلا ُنِلاَخ َنوُنوُقَتَو "”َنوُفِصَت اَمَك وْمألا

 أقف ”ييتِيَوْغَأ اَمِب ٌبَر :َلاَق ءائيد َسيِلْبِإ نِم ُتَّبْخَأ ْمُكنَأ .ايِقي َنوُمَلْعَتَأ . ُكِلاَه

 لدتسي وهو مدقتملا مهلوقل ةلزتعملا هب زمليو يهللإلا ردقلا نوركني نيذلا ةمألا هذه سوجم )١(

 الو مهعنص ريغب اومنو مهرايتخا ريغب اودلو مهنأل اًربج ةايحلا هذه يف نوشيعي مهنأب مهيلع
 هسفن نم سحي لكو ةيربج مهتشيعم تناك نإف اهمادعإ وأ مهتايح ظفح يف نوراشتسي ال نولازي
 لغتشملا هلمع يف وه لب هدغ يف نوكي ام ملعي ال هموي يف وهو هتوق نم ىلعأ ةوقب فرصم هنأ

 ءاذغ نم ةمقل وأ ءام نم ةبرش لوانت يف وه لب همامتإ نم هعنمي ام هيلع ضرعي نأ نمأي ال هب
 دبعلل ةريخلا نأ نوبهذي مهسفنأ نم لاحلا هذه دوهش عم فيكف توميف اهب صغي نأ رطخ ىلع
 هيلع ضوبقم وه يح لك لاح اذكهو تومي ىتح سبحي نأ اًربص توملاو .لامعأو هلاوحأ يف

 نم ةلزنمب وهف هفنأ مغر تومي ىتح كلذك لازي الو اهاري ال وهو اهضبق رثأ دجي ديب هتايح يف
 ال يحلا اذكهو .اًربص تام هنإ تام ىتح برض مث كسمأ نمل لاقيو .تومي ىتح سبحي

 ةايحلا راودأ هيلع بلقتت لازت الو ةيعيبطلا ىوقلاب اهنومسي دق يتلا لعاوفلا تامدصب ىمري لازي

 برضي وأ ةراجحلاب ىمري نمك توملا ىلإ رساوقلا هذه هب يهتنت ىتح نانسألا ضراوعب ىنميو
 :هلوقو .ًالثم ةخوخيشلا وأ ةبيبشلا نس مكح نم صلمتي نأ دحأ رايتخا يف سيلو تومي ىتح

 نوبحت ال ام ىلإ هنع اوبلقنت مث هوبلطتف اًئيش اوديرت نأ مكل ضرعي ام اًريثك يأ .خلا نوقاستو

 .ةريخ الب اًرهق هللا هردق ام ىلإ نوقاست متنأف مكرايتخا ريغ ىلع

 00 نآرقلا نم ةيآ ةلمجلاو . يلقعلا 0 لاقتنا اذه (؟)

 نأ آلا نم دارملاو كنه اَنلْيُم ام هش رمألا نم انل نك ول نيلئاقلا بارج يف خلا «ةُكِيوُب
 مهضنلا دق دن [ناكل مهفوتخ نين ر دش ىلع مهري نا ارئاك ىلف تاجا لرطي أل درمقلاو نجلا

 .نوعرصي ثيح ىلإ لتقلا مهيلع بتك نيدلا زربل اوتومي نأ
 يأ اهيلع مهمالك نم رهظي اميف اهنومعزي امك تناك نإ مهاوعد يف فاصنإلا مدع مهيلع ركني (6)

 نإ هيلع مهتجح ضحديو هفلاخي ام روهظل نيفصنم ريغ هنوفصي ام ىلع اذه مهمعز يف مهنأ

 .تناك

 دبعلا لاعفأل اًقلاخ هللا ناك ول :دبعلا لاعفأ قلخي ال هللا نأ ىلع لالدتسالا ىف ةلزتعملا لوقي (4)

 ولف اًملاظ ناكل ملظلل اًملاخ ناك ولو ملظلل الاخ هللا ناكل اًعطق ملظلا هنم عقي نم ديبعلا يفو
 لاعفأل قلاخب سيلف لطاب مدقملاف عامجإلاب لطاب يلاتلاو اًملاظ ناكل دبعلا لاعفأل اًقلاخ ناك

 داجيإلاك مادعإلا نأل هلوق يف اًعطق كلهلل قلاخ هنأب ليلدلا اذه ضراعي نونجملا اذهف .دبعلا

 حص ولف ءاضقنالاب ملاعلا نذؤي امدنع ماعلا كالهلا اًصوصخ ةيهللإلا ةردقلا صئاصخ نم
 ىنعمب وهو قلاخ لدب يضاق :ىوريو .كلهلا قلاخ هنأل كلاه هنأ مكمزلل كلذ مكلالدتسا

 .ردقملا

 .كلذ لثم نوركتي ةلزتعملاو .هاوغأ يذلا وه هللا نأب رارقإ اذه سيلبإ لوق يف (4)



 ١ ةئناتسراملا ٌةَماَّقملا

 .ُهَنطَب ُْحَعِنَي ال َراَتْحُملا َّنِإَف هّلَكَو .َراَتْخاَف َرّيْخ ”نولوُفتو ةئْرفكَو ّنَمآَو . مكر

 ولا .ُاَرْكإلا ٍلَهَف .ُهئبا ٍقِلاَح نم يِمْرَي يو دي قلتو

 اَذِإ . 77كظيغَي ٌتيِدَحلا ّنأَو .مكشيفب َنآْرُقلا َّنأ ْمُكْرْخَيلَف ٠ 0 اب ةَرَمَو :ةملاي

 ضزألا َيِل ْتَيِوُز ْمُتْعِمَس 0 فدل ل ياه الف لا الْضُي رك مليح

 ُتْمَمَه ىّنَح ٌةّنَجلا ّيَّلَع ْتَضِرُْع ْمُتْعِمَس اَذِإَو .'*”مُتْدَحَج اَهَبِراْغَمَو اَهَقِراَشَم ُتيِرَأَ

 ريغل لخدم ال هسفن هيلإ تلام ام راتخاف لعفي لاعفألا يأ يف ريخ دبعلا نإ ةلزتعملا لوقي )١(

 هنطب جعبي نم سانلا نم ىرن انإف كلذ نوكي ال الك لوقي نونجملا اذهو . .هلعف يف هرايتخا

 نَم مهنمو هسفن نيع أقفي نَم مهنمو هرايتخاب لعفلا كلذ لثم نأ لقعي الو هب هقشي يأ نيكسلاب
 هنأ عم هرايتخاب هنع ردصي كلذ نأ لقعي لهف توميف خماش لاع ناكم يأ قلاح نم هنباب يمري

 يهف لاعفألا رئاس ىلإ اههجوت يف اهنع هيلإ اههجوت يف هتدارإ فلتخت ال لعفلا اذه نايتإ يف
 ةوق فيرصتب نانسألا زرعت لمار يذلا اذه الإ هاركإلا امو .تاكرحلا رئاسك ةيدارإ ةكرح

 .اهرهوج ىري الو اهرثأ دجي

 انلوقع قيدصت نع ثعبنت انتدارإ دجن انإ :لاقي هاسع امع باوج ةيضقلاو .لقعلا رسكلاب :ةرملا (؟)

 اهتيمس يتلا ةوقلا هذهب ةرات نوكي هاركإلا نإ :لاقف .اهيف نيهركم نوكن فيكف انلامعأ تاياغب

 طوسلا يأ ةردلاب ةراتو ينطابلا قئاسلا وه اذهو كفرصم كب دارأ ام ىلإ كقوست يهف ًالقع

 كقوسي لوقعملا كهركمو ءطوسلاب دارأ ام ىلإ كقوسي سوسحملا كهركمف هب برضي يذلا
 . طيللاب هيلإ

 ام فالخ. ّرطني يذلا هنوضغبت يذلا مكتوقمم يأ مكضيغب نآرقلا نأ مكيزخل اًبجوم نكيلف (؟)

 كلذ نيب <” كقنحو مكدمك بجوي يأ مكظيغي لك يبنلا نع يورملا ثيدحلا نأو هنودقتعت

 .خلا متعمس اذإ هلوق يف دعب نم ركذي امب
 قلعتم اذهو ةيآلا ىلع قبطني ال ليوأت ىلإ هنع متدحو اهنم مهفي ام رهاظ نع متلم يأ :متدحلأ (:؛)

 وه هللا نأ ىلع ةدهاش ةيآلاو اًرش وأ ناك اًريخ ءىش لك قلاخ ىلاعت هنأو اًضيأ رايتخالا ةلأسمب

 رش هنأل ىلاعت هللا ىلإ لالضإلا بسني نأ حصي ال هنإ نولوقي ةلزتعملاو .يداهلا هنأ امك لضملا
 سفنلا ةوهشل ليطابألا ءارو باهذ وأ رظنلا يف ريصقتل امإ رشبلا رايتخا نم لالضلا امنإو

 بابسألا قلاخ هناحبس هنأل لوألا ببسلا ىلإ دانسإ هللا ىلإ دانسإلا نأب تايآلا هذه نولوؤيو
 قلطي لالضإلا نإ :يسوطلا نيدلا ريصن لاقو .اًمومع نييلملا لب مالكلا لهأ قافتاب ىلوألا
 اهببسب كالهإلا ثلاثلاو .ةلالضلا لعف ىناثلاو .لطابلا ىلإ ةراشإلا لوألا :ةثالث ناعم دحأ ىلع

 ىنعم لك لباقم ىلع ةيادهلاو .هل ذقنم الف هللا هكلهي نمو يأ هللا ىلإ دنسي يذلا وه ريخألاو
 .لالضإلا يناعم نم

 هيبن علطي دق ىلاعت هللا نأ نودحجي الو اهيونعمو اهيسح تازجعملا نم اًئيش نوركني ال ةلزتعملا (0)

 تراص ىتح اهفارطأ تبراقتو تضبق يأ :ضرألا يل تيوز ثيدح نكلو .هبيغ ضعب ىلع

 ضبقنت ضرألا نأ ىلع لد هرهاظب ذخأ اذإ اهبراغمو اهقراشم ترصبأف يفرطل اًحرسم اهعمجأب
 -ةلزتعملا روهمجو .ةظقي نيينادسجلا جارعملاو ءارسإلاب لوقلا لهسي امم وهو اهفارطأ ىنادتتو



 ةئناتْسراملا ُةَماَقملا ١

 ْمُكَسوؤُر ْمُضْنْلأ يِدْيب اهدَح ُتْيَقْنا ىتح ذاثلا ْنَلَع تَضرْعَو .اَعَراَمِ, تطأ نأ
 ."0ُكْزَماَعَت طاَرّصلا َلِيِق ْنِإَو ."”هُئْرّيَطَت ِرْبَقلا ُباَذَع َلِيِق ْنِإَو ."'”هُكَقاَْعأ ْمُتْيَوَلَو

 ْدِقلا َنِم :ْمُتَلُق ٌباَتكلا َرِكُذ نإَو .؟'"هاَتمِك غرِفلا َنِم :ْمُنلُق ُناَريِملا ٌركُذ ْنِإَو

 .َنوُئِزِهَتسَت هِلوْسَرَو هالو هللا .©"0نوُرْيَطَت امب ِثيِدَحلاَو باّتكلا ءادغأ اي . "انْ
 اي .ثيبخلا ُتَبَح مُتنأَف اَهْنِم ْمُتْقَرَم مث ."”ثيِدحلا َتَبَح اوُناَكَف َةَقِراَم ْتَقَرَم اَمْنِإ

 اذإ مهف ةشئاعو ةيواعم نع يور امك ةحلاصلا ايؤرلا نم وأ نايناحور امهنأ نومعزيو امهنوركني <

 .هليوأت يف نورظني حص اذإ ىتح كك ّيبنلا ىلإ هتبسن نوركني يأ هنودحجي ثيدحلا اذه ركذ
 هتحصل اًراكنإ مكقانعأ متيولو ثيدحلا اذه ةياور نم نيبجعتملاك اهومتكرح :مكسوؤر متضغنأ )١(

 يضاقلا مهنمو ةلزتعملا روهمجو نآلا ناتدوجوم ةنجلاو رانلا نأ ىلع لدل حص ول هنأل

 رانلا يلع تضرعو .اهرامث نم فطقأ نأ) :ةياور يفو .كلذ نوركني مشاه وبأو رابجلا دبع

 .حصأ انتخسنو (اهرارشأل عفشتأ تدك ىتح

 رثكأو يسيرملا رشبو ورمع نب رارض هركنأو .ةنسلا لهأ ةديقع ةيسح مالآب ربقلا باذع (؟)

 هنأل اومءاشت يأ اوريطت هانعم نم فورعملا ىلع ربقلا باذع ركذ اذإف ةلزتعملا نم نيرخأتملا

 رفني امك هب لوقلا نم مهروفنو هل مهراكنإ نع ةيانك وهو ةيقيقحلا ةريطلا يف امك هوركمب راذنإ
 رصنك هب زنط .ةيرخسلا :زنطلاو .يازف نونف ءاطب متزنط :ىوريو .هنم مءاشت امم مئاشتملا

 .هب رخس
 هنوك ةلزتعملا ركنأ دقو .هيلع اورمي نأ ميعنلا لهأل دب ال ةنجلا ىلإ ةنجلا لهأ زاجم طارصلا ()

 نيدلاو قحلا قيرط نع ةرابع هنأ ىلإ اوبهذو يور امك منهج نتم ىلع دمي اًيسح اًرسج

 ءازهتسا ةلزتعملا زماغت هومسجم هفراعت ام ىلع طارصلا ركذ اذإف .قالخألا يف لدعلاو ميوقلا

 . هلئاقب

 نم هاتفك اًمكهت اولاق اًنازيم لامعألل نإ مهل ليق اذإ يأ ءالخلا هب ديري غارفلا رسكلاب غرفلا (:)
 بهذم وهو يّسحلا نازيملا يفن نع ةيانك وهف ناتفك هنم نوكت ىتح ةدامب سيل غارفلاو غارفلا
 ةلآ باسحلا موي يف سيلو فيحي ال يذلا يهللإلا لدعلا وه نازيملا نإ نولوقي ةلزتعملا روهمج

 .اذه مهمكهت ىلع مهعرقي نونجملا اذهو .نزولل

 روصحم ءورقم بوتكم هنأب نولدتسيو ميدق ريغ ثداح هنأ ىلإ نوبهذي ةلزتعملاو نآرقلا باتكلا (5)

 دلجلا نم هاتفد اولاق مهدنع ركذ اذإف ثداوحلا فاصوأ اهلك يهو دلج يأ ُدِق نم نيتفدلا نيب

 .هثودح نع كلذب نونكي

 انربطَت نإ اَوْلاَقظ مهلسرل نيركنملا مالك نم هللا صق ام ىلإ ةراشإ راكنإلا يف ةريطلا ركذ رركي ()

 .ةجحلا مايقو ليلدلا حوضو عم نوركنت اذام يأ 4

 نوقراملا ناكو .نيثدحملا نم وهو نسحلا مايأ يف ةنسلا ماظن نع ةعامج تجرخ :ةقرام تقرم (0)

 ررقي ذخأو نسحلا لزتعا دقو يلزتعملا ءاطع نب لصاو مهنمو هنع نوذخأي مهركذي نيذلا

 ءالؤه اوناكو ةلزتعم لوصألا يف مهوكراش نّمو هباحصأ بقلو لزتعملاب بقلف هبهذم فالخ
 -نع أدصلا يفني ريكلا نأ امكو ديدحلا ىلع !دصلاك ثيدحلا سلاجمل اوناك يأ ثيدحلا ثبخ



 ١ ةتناَتْسراملا ٌةَماَقملا

 ضغبب ُنِمْؤُت ماَشِه َنْبا اَي َتْنأَو :لاتقلا الإ مهر َنْوَُن ."”*جراوخلا اكيزاخت

 نأ َلَجَو ّرَع هللا َكَهْنَي ملأ ."ةَئاَطْيَش ْمُهْنِم َتْشَرَتْفا َْنَأ ُتْعِمَس ."”ضفَبب ُرْفَكتَو

 :َلاَق ّْمُث .""َكِبِقَعِل َتْرَظَنَو .َكِتْفِطِْل َترّيَخَت اًّلَه َكَلْيَو .©"”ةئاَطب ْمُهْنِم ٌدِخَنت
 يق 0 نب ىَسيِع لاَ ."'َكَتكياَلَم يِنْدِهْشَأَو ْمُهْنِم اًرْيَح ِءاَلُْؤهِب ينلِدبَأ مُهَّللا

 دلو اًسكنا َدواَد عيب يف ٌفرغَأل ينو رسب ُهْنَع اَنْعَجَرَو اًياَوَج ٌر ةحل ال ٌدَواَد وُبَأ َيِقْبَو

 ردص يف بهذملا نآل هلهأ سلاجم نع مهلزعو هنع ثيدحلا حور مهافن دق ءالؤهف ديدحلا 35

 ليوأتلا قيرط كلس نم لوأو .كرت حصي مل امو هب ذخأ حص ام ثيدحلا بهذم ناك مالسإلا

 نيمدقتملا نع مهنم نورخأتملا فلتخا مث ٠ ةلزتعملا مه رهاوظلاب ذحألا نع اولدعو دئاقعلا يف

 نم قرام وهف مهيرخأتم نم مالكلا هيلإ هجوملا يركسعلا دواد ناكو .اهحرش لوطي لئاسم يف

 .ثبخلا يف ةياغ مهف ثيبخلا ثبخ هلاثمأو وهف نيقرام

 :جراوخلاو .ءاسنلا لاوحأو لاجرلا ةروص ىلع رسكتملا لجرلا وهو ثانخم عمج :ثيناخملا )١(

 ىسوم ابأو صاعلا نب ورمع هميكحتب هقيسفت هيف مهيأرو بلاط يبأ نب يلع ىلع اوجرخ نيذلا

 0 ا ا ا تالا نيبو هنيب ناك اميف يرعشألا

 امأ هوللض نم لاتق مهيأر نم جراوخلا نكل :اعم امهتداهش نودريو نييعتلا ىلع ال نيعزانتملا

 جراوخلا يف مهف نونسحي الو لاتقلا نوري ال طئاوحلا نيب نولوقي ام نولوقي مهنإف ةلزتعملا

 .لاجرلا يف ثيناخملاك ثبخ مهلاثمأو

 هللا لاق امك هنم ضعبب رفكو باتكلا ضعبب نمآ هنإ هماكحأ ضعب عري ملو نيدلاب نمآ نمل لاقي (؟)

 ةياعر كرت ناك اذإ رفكلا ىنعم قحيو .ضعبب نورفكتو باتكلا ضعبب نونمؤت دوهيلا قح يف
 نم نأو مهنود نم ةناطب اوذختي نأ نينمؤملا يهن باتكلا يف ءاج دقو .هل راكنإ نع مكحلا
 نود نم ةناطبلا ذاختا نع يهنلا ةيآب هنم رفكو باتكلاب نمآ ماشه نبا نأكف هتجوز لجرلا ةناطب

 .ةجوز يأ اًشارف اهذختا :اهشرتفاو .ةلزتعملا ءاسن ىدحإ :ةناطيشلاب دارأ ()

 . ضعبب رفكتو ضعبب نمؤت هلوق ىلع مالكلا يف ةرقفلا هذه ىلع مالكلا مدقت (:4)

 ءاسنلاو .هتيرذ هيف تبنت اًئسح اًنبنمو اًبيط اًنرح راتخي نأ ىلع هضحي .ءيشلا رايتخا :ريختلا (5)

 نهنم راتخي نأ لقاعلا ىلعف .نهدالوأ يف رهاظ رثأ نهتجزمأو نهقالخألو .يرارذلا تبانم
 اهدلو يف ءىّيهت اهراكفأ نأل ةلزتعملا نم ةجوز هذاختا يف ماشم نبا ىلع ةمئاللاف . نهريخ

 هيلإ رظنلاو .اًضيأ ةيرذلا بقعلاو .كبقعل ترظنو :هلوق كلذ لئثمو .اهلثم لوبقل اًدادعتسا

 تاحلاصلا جوزت كلذ ىلإ هب دصقي ام لوأو هحالصتسا ىلإ ةينلا هيجوتو جيوزتلا دنع هتاعارم

 .نيحلاصلا ندليل
 نم ريخ مهو ةكئالملا يقالي اهيفو ىرخألا ةايحلا ىلإ ةايحلا هذه نم هلقني نأب :هتكئالمل هداهشإ (7)

 .مهنم اًريخ ءالؤهب ينلدبأ :هلوقل ريسفت وهف مهنولاوي نيذلاو ةلزتعملا ءالؤه

 نم راسكنا دواد يبأ يفو اوتهب مهنأل رشب نونجملا اذه نع اوعجرو .درن ال :اًباوج ريحن ال (0)

 .هل نونجملا تيهبت نم هب لزن يذلا يرخلا

 ٠١ م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم



 ةيناتْسراملا ُةَماَقملا ل

 ٌداَرأ يِنْلا اَمَق 2”كيِدَحلا َكيِباَو اذه ىَسِبِع اي :َلاَق قاّرتفالا اندَرأ ىَنَح

 ْمَلَو ْ:يِدَحأ ىلإ َّبطخخأ نأ ٌتْمَمَه يّنأ َرْيَغ يرذأ اَم هلاَو ال :ُتْلُق ؟ِةَئاَطْيْملاِ
 الإ ْساَو اًذه ام :َلاَقَم .اَدَبأ َكِلذ ُلَعفَأ ال ِهَسَو .اًَدَحَأ هب ٌتْمَمَه اَمب ْتّدَحَأ

 اناديز :لاقتلاب انودكلاف يلع اتففؤو .هنلإ انفِعوف ."'"ناطشا ىف :ناطَتَش

 ُلْبَق نِم َتنُك :اَلْقَف .اَمُتْركْنَأ ام يِرْمُأ نِم اَفِرْعَت نأ اَمُتْرَثآ اَمُكَلَعَل :َلاَمَق .ٍلاَوْسلاِب

 ان وعادوا" و ةبط ف اكدألا دنت هلو كن رؤنأ يلع اقلط

 بِتاَرَم وُد يِلاَيِيحْلا يف  ْبِئاَجَعلا ُئُبْنَي انآ
 ران ٍلِطاَبلا يف انأ اف ىشلا يقااتا

 رى كش )1 2 كلا 0 رتل لل ل

 ْبِهاَردجْسَملا يِفَو اَسيسِق ٍرْيَدلا يِف يِدَنْغَأ

 .اهركذ يتلا ةناطيشلا نم هدارم امف .مسق كيبأو .هانمهف مهدئاقعو ةلزتعملا ثيدح اذه يأ )١(

 نأ ىلع مزع ماشه نبا نأ ىلع هعالطاف مهرئامض هب مهثدحت ام سانلا نم ىري ناطيشلا نأل (؟)
 .ناطيشلا قراسم نم وه امنإ اًدحأ همزعب ثدحي مل هنأ عم هتنب بطخيل ةلزتعملا دحأ ىلإ ثعبي

 .ناتسراملا يف هلابحب اًديقم نونجملا ناكو نطش عمج لابحلا :ناطشألاو

 تانب نم تنب ةبطخ ىلع يمزع ىتح انرومأ ىلع تعلطاو انسوفن يف امع تفشاك كنأ يأ ()

 لإ اتعجر ام انثإف هدنع تفقوو هتقفاو لب انسوفن يف'ام نآلا زواجتت مل 'يأ دعت" ملو ةلزنعملا
 .هانلهج ام كلاح نم فرعنل

 عافترالا يف لثم .للذك وهو لهاكلا :براغلاو .ولعلا يف لثم وهو فورعم ريعبلا ىلعأ :مانسلا (5)

 اذإو هنود سانلاو هنم ماقم ىلعأ يف دع قحلا ريرقت دارأ اذإ نونجملا اذهف .مانسلا نود هنأ ريغ

 .هعيا:نم ناسللاو هعواطم نايبلاف نيلطبملا نم نيعرابلا يف دع لطابلا هيومت ىلع مزع

 يأ يراد ردنكسإ :هلوقو .اهيلإ يهتني ةياغ دصقي ال ههجو ىلع ضرألا يف بهاذلا :براسلا (5)

 .نومأم هابتشالاو هتنيدم ىلع ردنكسإ مسا قلطأ هنأ وأ .ردنكسإ ةنيدم



 . ٍةَعاَمَج ىلإ ٌتْلِمَف .2'؟ةَعاَجَم َماَع َداَدْعَبب ٌتْنُك :َلاق ماّشِه نب ىسيع اَنَئَّدَح

 جَلْفَو . .ِهِناَسِلب ِةَعْنُل وُد ىّنَف ْمِهيِفَو ا هي تلطأ , "لا طقسا ومع ذب

 ٌعوجلا ُهَّذَك ٌريِقَف .اَمُهّبِحاَص ُحِلْفُي اَل ٍناَلاَح :ُتْلُق ؟«*9َكّيَطَح اَم :َلاَقَ . 77هناكتيأب

 :ٌتْلُق ؟(')اَهّدَس ُمَدَقُ دْيَمَمْلْكلا يأ :ْماَلُعلا َلاَقَق . عوج ضن ع ٌبيِرْغَو

 لْقَبَو .ٍفيِظَن ِناَوُح ىَلَع .ٍفيِغَر يف ُلوُقَت اَمَف :َلاَق ."اَعَلْبَم ينم َعْلَب ْدَقَف ٌعوُجلا
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 .عوجلا مومعو طحقلا ماع :ةعاجملا ماع

 لوهجملل ءانبلاب تعفدف تلم لدب ةخسن يفو .ةجاحلا سامتلال مهيلإ لّوحت :ةعامجلا ىلإ لام

 رثن نإف هيف موظنملا ماد ام مظنلا كلس وه :طمسلاو .ءاذغ نم اًئيش لانيل مهيلإ عوجلا هعفد يأ

 نسح يف ةفيفخلا عومجلا هب نوهبشيو فورعملا بكاوكلا عومجم :ايرثلاو .كلس وهف هنم

 يفو .نوقرافتي ال مهنأك ىتح ةبحملاو ةفلألا تالصب نيعمتجملا مزالتو دارفألا بسانتو ماظنلا

 .دحاو ىنعملاو .ايرثلا كلس مهمظن دق :ةخسن

 وأ .مال وأ نيغ ىلإ اهلوحيف ءارلا نع وأ ءاث ىلإ اهلوحيف نيسلاب قطنلا نع ناسللا زجع :ةغثللا

 :جلفلاو .لوألا ىنعملا يف اهلامعتسا رهشأو .اًقلطم رخآب هلادبإ مث فورحلا ضعب نع زجعلا

 .اًبلاغ ةغئثللا هبحاصت امم وهو نائسألا نيب ام دعابت

 .هعفد ىلع ةنوعملا بلطت تنأف كب لزن يذلا رمألا ام

 .هدهجأو بعتلاو دكلا هفلك : عوجلا هدك

 رثأ نم ًالثم فيسلا دح نم ىوتسا ام نيب , لصفلاو مدهلا رثأ نم مودهملا يف ةجرفلا يه : ةملثلا

 وسر دا ةيرخلا تركو عومتلا) .هقش وأ هقرخ طئاحلاو هدح رسك :فيسلا ملثو :نسكللا

 هبشي وأ هناقرخي امهو جايسب ةحارلا هبشي هنأكف هتوق يفو امهب باصملا ةحار يف ناتميظع ناتملث

 . هناملثي امهو فيسب ةوقلا

 .هغلبم ينم غلب :ةخسن يفو .هريكنتب هميظعت ىلإ راشأو اًميظع اًعلبم يأ
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 .ٍفيِفَص ِءاَوِشَو ."”ٍِفيّرج ٍلَدْرَح ىلإ .ٍفيِطَل ٍنْوَلَو .“'”ٍفيِقُن لح ىلإ .ٍِفيِطَ
 0 َكْبْذَعُي اَلَو 'ِدْغَوِب َكْلْطْمَي ال ْنَم َنآلا َكِنَلِإ ُهُمْدَقُي .""ٍِفيِفَح حلب ىلإ

 طاَسْوَأ مأ َكِْبَلِإ بأ َكاَذأ .©"ةّيبتِع حاَر ْنِم .ةّيِبَهُذ حاّتفأب ةللذ د ف

 رطمرا . دوم قاولأو. ةديتم قرفو د. ةددعم َناَقثَو ا ل

 ةذللا ريفوتل ماعطلا عم بحصتسي ام هب ديري :لقبلاو .ماعطلا هيلع عضوي ام مدقت امك ناوخلا )١(

 .هروذج نم عولقملا نم فظنأ نوكي هنأل هصصخ فوطقملا :فيطقلاو .سنودقبلاو ريجرجلاك

 .ةضومحلا ديدش يأ فيقث لخ ىلإ لقبلا كلذ فيضأ دق يأ لخ ىلإ :هلوقو
 افص دق رمت ذيبنو يأ هسفن ال هذيبن هنم انه دا 'و ّينربلا نم ىندأ وهو رمتلا نم عون :نوللا (0)

 نم فعضأ هنأل كلذ هب نوعنصي مهو هترارح ديزتل لدرخلا نم ءيش هيلإ فيضأ دقو فطلو

 لدرخلاك ةفيرحلا ءايشألا ضعب هيلإ اوفاضأ ةوقلا نم هغالبإ اودارأ اذإف هنم فخأو بنعلا ذيبن

 ربعي ال موعطلا نم معط :ةفارحلاو .هلادتعا دنع ةذل اهرفوأو مضهلا ىلع اهنوعأو اهدوجأ وهو

 .لدرخلا معط نم نيبأب هنع

 ةفوفصم هعطق مظنت مث محللا عطقي .فوفصملا :فيفصلاو .يوشملا محللا انه :ءاوشلا (9)

 بابكلاب ماشلاو رصم ةماع دنع فرعيو .اهيف رانلا ىلع يوتسي مث ديدح نم ةكشم يف

 وهو ةكشملا كلت خيسلاب نونعيو خيسلا محلو خيسلا بابك :نولوقيف ةيروس يف هنوفيضيو
 اًميفخ ناك اذإ حلملاب ماعطلا حلصي امنإو تاموعطملا ذلأ نم ناك فيفخ حلم ىلإ مض اذإ

 ىلع فيطق لقنو» اذكه تارقفلا كلت ىورتو .عشبي لب همعط ذلي مل لادتعالا نع داز نإف

 .بارشلا ىلع هب لقنتي ام :لقنلاو .«فيفص ءاوش ىلإ فيرح لدرخو .فيطل نول

 يف لدرخلاو .لدرخلا هيلإ فاضم ريغ هذيبن نوللا نم دارملاو .هوحنو حافتلاك فيطقلاو

 يف ردانلا :فيرطلاو .فيفخ لدب فيرط حلم ىوريو .ةدح ىلع فنص ةياورلا هذه
 . هتدوج

 ىلإ همدقي يف ريمضلاو .هئافو ىلإ نامزلا لوطو رخآ ىلإ تقو نم هب عفدو هفوس :هدعوب لطم (4)
 لطامي ال اهب يخس ةروكذملا ءايشألا كيلإ مدقي يأ اهعومجم رابتعاب وه وأ تاروكذملا نم لك

 .(دصب» ربصب لدب ىوريو .هفوسي الو هدعوب ءافولا يف

 ماعطلا دعب يقسلا لعج امنإو .خلا حادقأب يقسلا كيلع عباتي يأ اًعابت هاقس اذإ :هلعي هلع (0)
 رمخلا يأ حارلا نم برشلاف ماعطلا عم هبرشيل نوللا ذيبن هيلإ مدق ناك دق هنأل هل ةعباتم

 لا .رمتلا ذيبن نم برشلا دعب ًالع دعي بنعلا ريصع نم تذخأ يتلا ةيبنعلا

 باذملا بهذلاب رمخلا ههيبشتو .بنعلا ذيبن نم عون اهيف عضو اذإ هنولب نوكت اهنأل بهذلل
 .لذتبم لب قورطم

 ينإف نآلا ماعطلا ىلإ كب ةجاح الو برطلل ةيقب كيفو كنم ذخأ دق عوجلا نكي مل نإ دارأ (5)
 نيب طسوت ام وهو كيرحتلاب طسو عمج طاسوألاو .خلا ةوشحملا طاسوألا كيلع ضرعأ

 اهلمأب تلفتحا دق سنأ سلاجم اهنأ ىلإ ريشيل كلذب اهنع رّبعو برطلا عضاوم اهب دارأ نيئيشلا

 - .ةورع الب حدقلا وهو بوك عمج اهل ىرع ال يتلا حادقألا :باوكألاو .اهطاسوأ تيشح ىتح
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 مخل يف َْلَْم اَمُك َكاذ اَلَو اًذه درت ْمَل ْنِإَف ؟'"”ُديِجَو ُنْيَع ٍلاّرَغلا َنَم ُهَل .ٌديِجَم

 .يِنَج َحاَفُتَو ." يِلُبْرَطُم حاَرَو لدم واخ نانو نوبل كيش قرط

 ند .ٍراَنْرَت ضْوَحَو نار ءانجدتا وم ناك نع . ْيِطَو عَجْضَمَو

 و :ْماَلُعلا َلاَقَف .2"ِةَئالَئلا ُدْبَع اَنَأ :ُتْلُقَف : ماَشِه نب ىسيع َلاَق ؟راَهنأ ِتاَذ

 م3 اهنامأ ل سانلا ناك ذل تاويش فت َتِئَيْخأ هللا َكاَيَخ ا تلفن" ناكل اينياخ

 وهو حيصفلا يف حتفلابو روهشملا يف مضلاب لقن عمج نونلاب لاقنأو .بارشلا نم يأ ةءولممو -
 :ةبترم ةفوفصم :ةدضنمو .ةريثك :ةددعمو .امهوحنو حافتو قتسف نم بارشلا ىلع هب لّفنتي ام
 لك اهجراسم يف قنؤتو اهجارسإ ديجأ دق يتلا :ةدوجملا راونألاو .ةدوضنمو ةدودعم :ىوريو

 .هيف امو سلجملا فصو كلذ

 كلذف برطملا وهو هيف عامتجالا نم دوصقملا ىلإ هتنيزو سلجملا فصو نم لقتنا )١(
 لازغلا هبشأ هنأل هرظنم نيعلل قوري كلذك هتعنص نم ديجي امل هعامتسا ذلي هنأ امك برطملا

 :نولوقيف ةحيصفلا هيبشتلا لمج نم هترابعو .هيف ام لمجأ امهو هقنع يأ :هديجو هنيع يف

 اميف اوركذ نمب ههيبشت نودصقي هنانجو هشأج ىلع نم هلو هنايبو هناسل نابحس نم هل
 ١ .هيلإ اوفاضأ

 ثيحب ةدشلا نم وه الو لقنتلا هدئسي الو برطلا ىلإ هعم غرفي ال فيفخ عوج هب ناك نإف 0020

 هيف فيفخ ماعط يف لوقي امف ضورعم لوأ يف اهفصو قبس يتلا ءاذغلا ةرفو ىلإ هعم جاتحي
 رهنلا ىلإ بسني :يرهن كمسو .ريطلا ىلإ ةبسن «يريط» ىوريو ريطلا راغص محلك يرط محل
 يرهن لدب ةخسن يفو .ذلأ اذه نأ ريغ حلملا رحبلا كمس نم اًمحل ىرطأ وهو هنم جرخي هنأل

 .ايرحب)

 حار :ىوريو اهرمخ داجتسي قارعلا ىرق نم ةيرق لبرطق ىلإ ةبسن يلبرطقو .رمخلا :حارلا (9)

 . يقن
 ال يذلا نيللا دهمملا :دقارملا نم يطولاو .بيرق نم ينج يذلا يرطلا :رمثلا نم ينجلا (:)

 . عفترملا :يلعلا ناكملاو .كقلقي ام هيف دجوي

 نم ةبعش هيلإ تذخأ دق يذلا :راثرثلا ضوحلاو .راج :ىوريو .ةوقب ءاملا رجي ةيرجلا ديدش (5)

 ماودلا ىلع وهف رخآ بناج يف هنم فرصم ءاملل حتف دقو بناج نم هيف بصت ءاملا ةريزغ رهنلا
 جهبي امنإو هراجشأب ناتسبلا اهب دارأ ةنجلاو .راثرث تاذ ةكربو :ىوريو .ءاملا توص هيف عمسي

 .راهنألا لوادج اهروذج ىف تبعالت اذإ راجشألا رظنم

 داع هؤاذغ مضهناو برطلاو بارشلا هب لخد اذإ مث يناثلا سلجملا رضحي مث لوألا ءاذغلا لكأي (5)
 .مان مث ثلاثلا ىلإ

 ول لدب ترضح ول :ةخسن يفو .اهبابرأل اًمداخ نوكأ نأب تعنقل ةدوجوم تناك ول يأ (0

 ىوخلا رح ةراثإو عئاجلا قيوشت اهدادعتب ضرغلا امنإو دوجومب اهنم ءيش ال نكلو .تناك

 .هفوج يف
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 :َلاَقَف ؟َتْنَأ ِتاَباَرَحلا يأ ْنِمَف .''اَهَتاَهَل َتْضَبَق

 ةيكَرزْمهيِفوَعْيَن ْنِم ةيردنكشإلا يرذ نِهاننأ
 00 - ا ع رح ذه ميل ماسر 014 هَءا و م ا 3 75

 يهو ةاهللا اهل تحتفناو اهيلإ سفنلاب ةعفادلا اهتاوهش تيحتسا ةيضاملا تاذلملا كلت ركذ دنع )١(

 اهل تحتفنا تناك يتلا ةاهللا تضبقنا اهدقف ىلع لد امل مث .ناسللا ىصقأ نم قلحلا حتفنم

 .تاوهشلا ريمض ىلإ ةاهللا فاضأ اذهل

 هبلصأو يسقلا هنم ذختت رجش دوجأ وهو عبنلا ةدحاو :ةعبنلاو .اهلهأ نم :ةيردنكسإلا يوذ نم (؟)

 .ةيردنكسإلا ةعبر نم :ىوريو .ةبيط ةيكزو .ليصأ لصأ نم دارأو . حامرلا ذختت هناصغأ نمو

 .نيتيبلا رحب ىلع تيبلا نزو اهب ميقتسي الو لزنملا ىنعمب كيرحتلاب ةعبر نوكي نأ دب الو

 لقع ةءادرو فخس يف هلهأو نامزلا ناك امل يأ .نسحي ال امب ىتأف هلقع قر :لجرلا فخس (6)

 ءاشأ ثيح ىلإ ينلمحت يفخس نم ةيطم يل تذختاو تفخاست اذهلو امهل يغبني امب امهتلماع
 ْ سلا هز يرأ لاو الو يفر نواب 0 :تيسسفلا نافدلاك ننراملا قم



 ىلإ ٌُرْيْسلا يناذأ ىّتَح 2”ٌسيمأ ةَرْصَبْلاِب انآ اَِبَب :َلاَق ماَشِه نب ىَسيِع اَنئْدَح

 مل ْمُكْلِإ ُسانلا اَهْيأ :َلوُقَي َوُمَو ْمُهُظِمَي مياق ىَلَع "”مْوَك اَهيِف َرْثَك ذك ٍةَضْرُ
 ام اَهَل اوُدِعَأَف .20ةَوُه ودِراَو ْمُكْنِإَو اي موملا خف + ْنِإَو ب ىَدُس وكرت

 ْدَقَم َرْذُع ال الأ .©ائاَر ُهَل اوُدِعَأَف .اًداَعَم ٍشاَعَملا َدْعَب َّنِإَو .ةّوُق ْنِم ْمُتْعْطَتْسا

 ضرزألا ّن ّنِمَو .رّبخلاب ِء ِءاَمَّسلا َنِم م خلا كلع كذكأو :ةجحتلا كل كلِ

 .سيمأ نم خيشلاب قيلأ وهو يشمأ :ىوريو .رتخبت اذإ سام نم :سيمأ )١(
 يأ اًقلطم ةضرفلا انه دارأو .اهنم ىقتسيو نفسلا اهنم دعصت رهنلا يف ةملثلا :مضلاب ةضرفلا (؟)

 ام باوصلاو هل ىنعم الو موق اهيف زنكأ دق :ىوريو «موق اهيف رثك دق :هلوقو .حيسفلا ناكملا

 ًالمه مكعدي مل هللا نأ يأ .عار اهل سيل ةلمهم يأ ىدس لبإ :لاقي .نيلمهم يأ :ىدس (9)

 اهدودح دنع نيمئاقلا دعوو هّتعيرشب مكلامعأ ددحو هتمكحب مكاعر لب نوؤاشت امك نولمعت

 مدعو اج اهيف مكي لقا يلا موبلا مكلإ معلق نإ م ا

 مكح همكح مث ؛ هيلإ دغلا مضني نأ دب الو مكل مودي ال مكموي نأ ي يأ اًدغ مويلا عم نأ اوملعاف

 .باقعو تار جا قل دعا اخ لع نرد لاجآلا يضقنت تح مايألا ىلاوتت اذكهو مويلا

 دارأو «بيرق ٍتآ لك» :مهلوق وحن وحني هنم بيرق هنأ اًدغ مويلا عم هلوق ىنعم نوكي نأ نكميو

 .مكنم بيرق ءانفلا موي نأ يأ ايندلا ةايحلا هذه نع لاحترالا موي ادغ نم

 هلاح ايندلا يف ماقتسا نمل نوكت امنإ ربقلا دورو دعب رقتسملا ةموعن نأو ربقلا ةوهلا نم دارأ (:4)

 ةوقلا يهو تاحلاصلا لمعو تاكلملا ميوقتب هدعب امو ربقلل دادعإلاف .هلامعأ اهيف تحلصو

 .توملا دعب ءايقشألا هاقلي ام لاوهأ اهب ىقتت يتلا ىمظعلا

 هنيبو توملا نيب ام نوهبشيو .ةيناثلا ةأشنلل اهداسجأ يف حاورألا ثعبو ةمايقلا موي :داعملا (5)

 نع هعاطقنا دنع ةجاحلا هب دسيل رفاسملا هلمحي يذلا دازلاب لامعألا بيط نوهبشيو رفس ةفاسمب

 . هنكس يف هرخدم نع هدعبو هنطو
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 را اًيْئُدلا َّنَِو الأ .")ميِمَر َماَظِعلا يبي اًميِلَع َقْلَخلا ْأَدَب يِذْلا ْنِإَو الأ ."'”ربِعلا
 ادا وب راما نامل يلع 2089 اوت دير وع ماقال ١ كتل ا نان وامام "ينبح 1 يم رع ا وللا ياام
 مكل َتَبَصْن دقو الأ ٠ َمِدُن اَهَرَمَع ْنَمَو .َمِلَس اَهَرَبَع نَم .زاَوَج ةَرطْنَقَو .زاهج

 ُةَيَلِح َرْقَلا َّنِإَو الأ .“طْقْسَي طُقْلَي ْنَمَو .ْعَقَي ْعَتْرَي ْنَمَف ٌّبَحلا ْمُكَل تَرَكَ و حفلا

 ةيدسللا ةوثط كَنَدَك 0 ا .اًهوُسَتْكاَف ْمُكّيِبَن

 ْمَل ْمُكْنِإَو .اًنَدَج ِثَدَحلا َدْعَب َّنِإ .'”َنيِضِع َنآْرُقلا اوُلَعَجَو .َنيّدلا اوُدَحْج 0

 ىَلَع ُنَسْحَأ مْلِعلا َّنِإَو الأ .*”راَّدلا ىَبْقُع 5 .ٍراَنلا ٌّرَح ٍراَذَحَف .""اَئَبَع اوُهَلْخُ

 مكب َيِقَش نإ ُءاَمّسلا ُهْنَلَظأ ْنَم ىَقْشَأ ْمُكَنِإَو .هِتالاخ ىلع ْحَبْقَأ َلْهَجلاَو يد

 ءايبنألا ةنسلأ ىلع ءاج ام ربخلاب دارأو ةداعسلا قيرط اهنم ديري حضاولا قيرطلا :ةجحملا )١(

 يهو ةربع عمج :ربعلاو .قحلا ليبس ىلإ قلخلل ةياده هيف امم مالسلاو ةالصلا مهيلع

 اًداشرإو ةظعومل ءانفلاو لدبتلا ىلع اهئانبو اهريغت نم ضرألا لاوحأ يف نإو .ةظعوملا

 يف دوجو ىلإ لوؤي نأ دب ال هراوطأ يف تابث ال يذلا صقانلا دوجولا اذه نأ ىلإ لمأتملل
 .ىقبأو لجأ ملاع

 ةداعإ لوانتت نألف اهب لمكأ ملعلا عم ءايشألا ءدب هتردق تلوانت نمو .يلابلا :ماظعلا نم ميمرلا (؟)

 ردجأو اهب قحأ أدب ام

 لوألا مدعلا نيب ةرطنقب هبشأ يهو ىقبأو اهنم ىقرأ ةايح ىلإ اهيف زهجتي راد ايندلا ةايحلا نإ ()

 ءانعلاو صقنلا ةمصو نم ملس ةيقيقحلا اهلاحب اهيلإ رظنو اهزواجتو اهربع نمف لماكلا دوجولاو
 اهيف لمع يأ اهرمع نمو .وفصي ال ام ءافصتساو ىقبي ال ام ءاقبتساو مودي ال ام ةمادتسا يف

 لولح دنع مدن اهيف ءاوهألا هيلإ ليمت ام ريفوت يف هعسو غرفتساو اًمئاد اًرقم هل نوكت نأ ىلع

 .هلمع نم ةياغلا تاوفو هلمأ ىف ةبيخلا روهظو هلجأ

 .ةرهاظ ظافلألاو ايندلا ةايحلا ىف ةوهشلا هنيزت امل ليثمت (5)
 ىنغلا امأ .صرحلل ةعواطمو ةوهشلل ةمدخو لاملل اًرنك ناعاب ةايهللا ةلخ ره قذلا ىنغلا (5)

 ةلح وهف لطابلا ةجح ضحدو قحلا دييأت ىلع هب ناعتسيو هدابع ىلإ هللا قح هنم ىدؤي يذلا
 .ىولبلا نم ةياقولاو ىوقتلا

 نآرقلا يف نوقرفي اوناك نوكرشملاو .هتقرف يأ هتوضع نم واولا هلصأو ةضع عمج :نيضع (7)

 .نيلوألا ريطاسأو ةناهكو رعشو رحس :نولوقيف مهليواقأ
 يف ةمكح ال ام :ثبعلاو .ربقلا وهو :ثدجلا ايندلا هذه يف دوجولاو ثودحلا دعب يأ (0)

 يأ ىدس كرتي نأ ناسنإلا بسحيأ ؛هلوق يف :ىذصلا نم داري ام انه هنم دارملاو .هدوجو

 5 . المهم
 .ةرخآلا رادلا يف ةدومحملا ةبقاعلا :رادلا ىبقعو .اورداب يأ هرخآ رسكو هلوأ حتفب رادب (4)

 .ةبقاعلا كلتل اودعتسا يأ اورظتنا ىنعمب لعف مسا وهو رادب لدب راظن :ىوريو
 هتالاح عيمج يف ملعلاو .اهل هركي ام وأ سفنلل ذلي ام اهيف ناك ءاوس هنوؤشو هتالاح :هتالع (9)

 . حيبقلا حبقأ هتائيه عيمج يف لهجلاو .نسحلا نسحأ



 لاذو ةّيظعّولا ٌةَماَقملا

 :نذلخو 0 2 ةيهيمدب وجت + ةييفزأب اوذاقلا"نإك ١ يوميا, لساكلا ."7ةابلغلا

 ا 0ع ُعِتاََ .ٍماَعَ ُلِماَه َنوُقاَبلاَو ."”ىمسَي مْلَعَتُمَو .ىَعزَي مِلاَع

 اًمِئاَق َناَك ِنْيَسُْحلا َنب ّيِلَع َّنأ ُتْعِمَس ْدَنَو .*اهلهاجج نم ِءْيَش مِلاَعَو . ِهِلِفاَس نِم

 اََتراَمَعَو اَيْنُدلا ىلإو .ِكئوُكُر ةاَبَحلا ىلإ َماَنَح سف اي :َلوُقَيَو سائلا ُظِعَ
 . "”ِكِفاَلآ نم ضزألا ُهَتَراَو ْنَمِبَو .ِكِفاَلْسَأ ْنِم ىَضَم ْنَمِب ِتْرَبَْعا اَمأ .ِكُنوُكْس

 . ِكِناَرْقَأ نِم ىَلبلا ٍراَد ىلإ َلِقْنَو .ِكِناَوْخِإ نِم هب ٍتْعِحُف ْنَمَو

 "وِئاَوَك ٍلاَوَب اَهيِف ْمُهُئِساَحَم 2 اَهِروُهُظ َدْعَب ضزألا ٍنوطُب يِف ْمُهَ
 "رِداَقَملا اَياَنَمْلا َوْخَن ُمُهْتَئاَسَو  ْمُهُصاَرِع ْتَوْقَأَو مُهْنِم ْمُهُروُد ثَلَخ

 (9)ةء
 ْرِئاَمَحلا ٍباَرَثلا َتْحَن ُمُهّْمَضَو  اَهَل اوُعَمَج اَمَو اَيْنُدلا ِنَع اَوَلَخَو

 عفتنم سانلا يف نوكي ال نأ ءاملعلا ءاقشو ضرألا لهأ ىقشأ متنأف مكب ءاملعلا يقش نإ )١(

 مهادهب دتقمو مهملعب
 نم مهتمذ تصلخ ةمئألا ةمزأب سانلا داقنا نإف مهعم مهنأشو مهتمئأ لاحب لصتم سانلا لاح (؟)

 .ةبادلا هب داقت ام مامز عمج ةمزألاو .اهل ةمزاللا قوقحلا

 اًمصو هل ملعلا نوكي ىتح ىعسي ملعتملاو .ملعلا هيلإ دشرأ ام قفو ىلع لمعي يأ ىعري ملاع (؟)

 ماقم ىلإ ةياورلا ماقم نم لقتنيف ةحيحص لامعأ اهنع أشني هحور يف ةتباث تاكلم هب خسرتو اًنباث

 . ةياعرلا

 . مئاهبلا :ماعنألاو .هخارف ةيبرتو هتشيعم ريبدت يف هيلع مئاق ال ىدس كورتملا :ماعنلا لماه (4)

 ناك اذإ لضفلاو لامكلا ىرذ نم هسفن هيلإ تعفترا امب عفر يأ هتاذ يف لاع لاح سعتأ ام (5)

 لهاج نم هيف رمؤي ءيشب اًملاع ىقشأ امو .هلاح نم ىندأ هلاحو هنم لفسأ وه نمم اًرومأم

 ىنعملا نوكي دقو .مهنم عدوت دقف مهتلفس مهيف داسو مهلاهج سانلا يف رمأ اذإ .ءيشلا كلذب

 .هب لهاج نم ءيشب ملاع ليوو ةيناثلا ةرقفلا يف

 نب يلعو .فلآ عمج ماللا ديدشتب كفالأ :ىوريو .لامحأو لمحك فلأ عمج فالآلا (5)

 هللا ناوضر بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع دمحم وبأ نيدباعلا نيز وه :نيسحلا

 .فئصملا مالك لصألا يف انلق امك بسنلاو ةينكلاو بقللا ركذ ةياور يفو .مهيلع

 . ةلئازلا كلاوهلا :رئاودلاو .ثر بوثلا يلب نم لاب عمج :لاوب (0)

 ءانب اهيف سيل رودلا نيب ةعقبلا يهو ةصرع عمج :صارعلاو .مهنايبص نم تلخ مهصارع توقأ (4)

 .ةيوامسلا ةيضقألاو ةيهللإلا ريداقملا :رداقملاو .نوحرميو نوبعلي يأ اهيف نوصرعي نايبصلاو

 .يناثلا هنمضت امع ةيانك لوألا رطشلاو

 .روبقلا اهنم ديري ةريفح عمج :رئافحلاو .اولحرو اهنع اوضم :ايندلا نع اولخ (9)



 ةّيظعَولا ُةَماَقملا ١6

 ْتَنْيَغَو .اًهاَلِبب ْتَرّيَغ ْمُكَو .ِنوُرَق َدْعَب ٍنوُرُق ْنِم .ِنوُنَملا يِدْيُأ ثَسلَتخا مك

 : ©00ئارق يب ٍلاَجْل رك

 . ْمُهُراَبْحَأ ْتَيِقَبَو .ْمُهُراَثآ ْتَحَمْلاَف .“؟ُماَمِجلا
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 قف

 فرق

 كح

)2 

000 

 "0كْئاَكُم ٌصيِرَح اًهيِف اًهِباَطحِل ٌسِفاَُم بكم اَيْنُدلا ىَلَع َتْنَآَر

 ""رلباَخُت َتلَقَع وَ اداَمب يرذتآ  اًيال ُحبْضُنَو يِثنَت ٍرَطَخ ىَلَع
 ُرِساَح كش ال ُهاَرْخَأ ْنَع ُلَمْذَيَو اَدِهاَج ُهاَيْنُدِل ىَعْسَي اهَرئا ّنَِ

 ْمُهاتفأَو .مايألا ْمُهتَمَسَْلا فيك .ةَيِناَقلا ٍكوُلمْلاَو .ةَيِلاَحلا مَمألا ىلإ ظن

 ِضاَقَمَو ْتَلْطُع ْمُهْنِم ُسِلاَجَم ْتَرْفْفأَو باتل ين اَمِيَِر اوَحْضَأَ
 ٌرِباَص َوُه ْنَم ُرِيَغ ْمُهْنِم ٌراَف امو  اَهِب اوُعَمَج اَمَو اَينَذلا ِنَع اَوَلَحَو

 رْواَرَتلا ٍروُبُقلا ٍناَكْسِل ىَّنأَو ْمُهَِئِب َرْواَرَت اَل ٍراَدب اوُلَحَو
 نيش لل ا ل ل

 ريمضلاو .نورق دعب ًالايجأو اًنورق سانلا حاورأ سلتخي رطاش ةروص يف اهلثمو توملا :نونملا
 هعدوت ام عدوتسم هنأل اهريمض ىلإ بارتلا يأ ىرثلا ةفاضإو ءانفلا :ىلبلاو .نونملل تريغ يف

 ةفاضإلاف اذه ىلعو خلا اهالبب ضرألا تريغ مكو :ىوريو .ءاشت ام هيف عدوت اهل ةنازخ هنأكف

 .رهاظ وهو ضرألا ريمض ىلإ اهارث يف
 تنأف اهيف ةوهشلا هب كبلاطت ام ءافيتساو هذه كتايح رمأ ريبدت ىلع لبقم يأ :ايندلا ىلع بكم

 نكسيل ةجوز لجرلا بطخي امك اهيلإ اونكسيل اهنوبلطي نيذلا يأ بطاخ عمج اهباطخل سفانم
 بلطي يذلا رئاكملاو .رخآلا بلطي ام لثم لك بلطي نأ ةسفانملاو .اهعم ةماقإلا مزاليو اهيلإ

 .ماطحلا نم هيدل رفوت ام ةرثك يف باطخلا عيمج قوفي نأ

 .هسفنب رطاخي
 .توملا :مامحلاو .هلصأ نم هعلق : ءانبلا فستنا نم
 عمج ريصاقملا اهنم دارأ :رصاقملاو .اهولخ :مهنم سلاجملا رافقإو .ماظعلا نم يلابلا :ميمرلا

 هريغ اهلخدي ال اهبحاصب تصتخا ام رادلا نم يه وأ ةنيصحلا ةعساولا رادلا يهو ةروصقم

 .مامإلا ماقم دجسملا ةروصقمو .ةروصقم ةلجحلا ىمست كلذلو

 نم :اهيلع يفستو .ريثكلا رابغلا يأ :راصعلا اهيف ةديدشلا حيرلا يهو راصعإ عمج :رصاعألا

 .اوماقأ :اهب اووثو .روبقلا :سومرلاو .هتلمح وأ هترذ بارتلا حيرلا تفس



 6 ةّيظعولا ٌةَماَقملا

 َلاَثَو .ُهاَيْنُد ْنِم ّنكمَت ْدَق .ِناَوْعَأَو ٍدوُنُجَو .ِناَطْلُسَو ِةّْزِع يِذ نِم َتْنَياَع ْمُك

 .َرِكاَسَعلاَو ''”قالغألا َعَمَجَو .ٌركاَسّدلاَو َنوُصْحلا ىَتَبَق .ُهاَنُم اَهِْ

 نم
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030 
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 نة يره زباب. ٠ هذنا ذ[ةِيِيَمْلا ا ا

 ْرِكاَسَّدلاَو اَمراَهْنأ اهب ْتَّفَحَو ىتب يِبْلا ُنوُصُحلا ُهْنَع ْتَعَفَد اّلَو

 ©ةدُكاَسَعلا ُهْنَع بدلا يِفْتَعِمَطاَلَو َةَليِج َةَّيِنَملا ُهْنَع ُتَعَراَق اّلَو

 ْمُكَل ْتَبَصَن اَمَو .اًهِدِياَكَمَو اَيْنَدلا َنِم .ٌراَدبلا َراَدِبْلاَو .َرَّذَحلا َرَّدَحلا ُمْوَق ا

 . اَهِتَجْهَب نِم ْمُكَل ْتَفَرْشَتْساَو .اًهيئيز نِم ْمُكَل ْتْلَجَتَو .اًهِدياَصَم

 "مآ ٍدْهّرلاِبَو عاد اَهِضْفَر ىلإ اًهِتاَعَجَف نِم ُتْنَياَع ام ٍنوُد يِفَو

 تاني ةيزسلا ران ىلإ كنار. . فاق تاقزكت دقت ل: جن
 ""”رِئاَض كَل َهَبْغَر اَهْنِم َتْلِي ْنِإَو اَهَباَلِط ُنإَف اَيْنُذلا ٍبْلْطَت اَلَو

 م م ا 0 م 10 سمعو ا ؟ 0 5 ا ا ا د

 نم ٍةَقِب ىلَع َوُهَو . "ٌبيِرأ اهب ٌرَسُي وأ .ٌبيبل اَهِيلَع ٌصَرْحَي فْيكَو

 ةذلل بارشلاو يهالملا تويب يهو ركاسدلاو .هسأبل نوصحلا ىنبف ةهاكفلاو سأبلا نيب عمج

 .سئافنلا :قالعألاو .هسفن
 هيلإ دتمت يأ ةينملا فك ريمض يوهت لعافو .هلوعفم ةينملا فكو تفرص ام لعاف :رئاخذلا

 يف دجت مل ليحلا نأ يأ ةبلاغملا :ةعراقملاو .هلعاف قبس لوعفم ةينملاو .تعراق لعاف :ةليح

 .كلذك هنع عفدلا يأ بذلا يف ركاسعلا تعمط الو هنع اهتعفادمو ةينملا ةبلاغم

 .مكمئازعل اهدياكم بالتخاو مكسفنأ ىلع ايندلا ةطلس نم صلختلا ىلإ ةردابملاب مكيلع

 .هب تنيزتو تلحت يأ تلحت :ةخسن يفو ةنيزلا نم هنع مكل تفشكت يأ :تلجتو

 .رورسلاو نسحلا ةجهبلاو .تلجت ىنعم يف مكنيعأل تبصتنا :تفرشتساو
 مركي ءيشب ناسنإلا عجري نأ وه وأ ماليإلا يأ عجفلا نم ةدحاولا يهو ةعجف عمج :تاعجفلا

 هل اًرمآ اهضفر ىلإ اًيعاد اهايازرو ايندلا تاعجوم نم دهاش امم لقأ يف نإ :لوقي .هدقفيف هيلع
 .اهنم فرشأ راد ىلإ اهنع لوحتلا بلطو اهيف دهزلاب

 .رئاص لدب تيبلا رخآ يف رئاز :ىوريو .لئاز :ةياور يفو .لئاز :دئاب

 .رهاظ وهو ةبغر لدب ةبتر :ىوريو .راضلا :رئاضلاو .اهبالط نإ ربخ :رئاض

 حرفك اًبرأ برأي ءيشلاب برأ نم وه وأ لقع اذإ ةفارظ فرظك ةبارإ برأ نم لقاعلا :بيرألا

 فيكو :ىوريو .برجملا كنحملا اهيلإ نكريو ايندلاب رسي فيك يأ هيف رهمو هيلع برد ىنعمب
 .بيرأ اهتاذلب ريسي



 ةّيِظعَولا ٌةَماَقملا اه

 .َتْوَملا وُجْرَي اَلَو .َتْوَّملا ىَسْحَي َّوْهَو ُماَنَي ْنّمِم َنوُبَجْعَت الأ ."'"اَهِئاَنق

2 

 ا انتو 0. وسل كل تلا

 ("”دئاَرّسلا ىَلْبُت ُتْيَح ٍلْذَع ٍفِقْوَمِب ّنِقوُم ّرُه ْنَم ٌشْيَعلا ْذَلَي َفْيَكَو

 0 ل ااا اة شا ل

 يقل هلك افرع نو قوق ولا ورقتي ذل فر

 .ومَلَأ نم فعن مل 0 ا . هَتَرْثَع

 (©ُدِياَضَم ْنُهَل ام ٍءوُس َدِراَوَم ٍةَعْفِرَو رِع َدْعَب ُهْنَدَرْوَأ ىَلَب
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 نم تس د ا را د دا هب تطاحخأ

 اهراوجل نكسنو اهارذب لزنن فيك يأ اهئانف نم ةقث ىلع نحنو اهئانفب لحن فيكو :ىوري

 .اهئانف نم دب ال نأ نونقوم نحنو
 نيقي هل ناك نم هتبقاع نع هتاذلب لغتشيف شيعلا ذلتسي فيك يأ اًذيذل هدجو :شيعلا ذل

 .رئارسلا ىلبت موي :ىوريو .اهيف نطب ام فشكنيو رئارسلا هيف ىلبت لدع فقوم ىلإ ريصملاب
 .هيلإ لئاملا ءيشلا ىلإ دلخملا

 نم هشعنت ملو هترثع نم هلقت ملف :ىوريو .اهنم هعفرت ملو هتطقس نم هضهنت مل :هشعنت مل
 .فلتخي ال ىنعملا ناك نإو ظافلألا نارق ىف لامعتسالاب سمأ ىهو .هتعرص

 يأ دورؤلا دعب عجارملا :رداصملاو .هلوعفم دراومو ..اهنع ثدخملا ايندلا ريمض تدروأ لغاف
 اهدري يتلا ءوسلا دراوم امأ دورولا دعب ةعرشملا نع ردصي نأ برشلا لجأل دراولا ةداع نم

 .اهنع ردصي ال هنإف ايندلاب رورغملا

 .ريصنلاو نواعملا :رزاؤملا

 اذه همدن ناكل هب لزن امم ةاجنلا لئاسو نع هيلع ةمادنلا لوط هانغأ ول يأ لوطب قلعتم هيلع

 .امهلاثمأو مدنتو ىأر ريمض هيلإ داع امل هيلع يف ريمضلاو .اًديفم
 . ءاكيلا :رابعتسالا

 - ظافلألا يف دحاولا ىنعملا ديدرتو .مومهلاو نازحألا ةطاحإ ىنعمب وهب اًديدش اًنزح نزح :سلبأ



 ١0 ةّيظعولا ٌةَماَملا

 دما ذاك ديلا قيكاو جراف ٍتَْملا ٍةَبرُك ْنِم هل سيل

 0 لاو ىَهْللا ُهْنِم اَهُدُدَرَت ُهَسْفَن َةّيِنَمْلا ٌقْوَف ْتَكِسح ْدَقَو

 َفيِعَض ُكاَرأ نإ . َكاَوَه كاذ يِف ُبَكْرَتَو .َكاَيْنُد َكِتَرِجآِب ُعُقَرُت ىَتَم ىلإ
 ادقلا كلك: اذه قلع ما هامل كمآ ذهن هودلات ايندلا» مقارن ننيقللا
 قا اة 3 دهب لي ع ل

 بع ١

 نيا للا ا اا شا لا

 6 هكا َةَتْعَب َكْفْيَح َكاَفاَو ْنِإ كَل ْلَهَف

 2( ُرْفاَو كلامَو ص م َكّتيِدَو ض ةدَتَو ًةاَيحلا 1 مث َ نأ ىض ْرَتَأ
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 اوُعَذَو فصلا [وُدَحَو 0 ودعا رركمار ٍلَمَعلاِ َمْلِعلا اوُنيَر :َلاَقَف ُتْرَبَصَ
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 ىنعمب ةرذعم عمج :رذاعملاو .هللاب ذايعلاو هللا ةمحر نم سئي ىنعمب وه وأ .ليوهتلل ةريثكلا

 سيلبإو :ىوريو .اهدوجو هزوعيو اهتافاوم نع زجعيف اهنع ثحبي يأ هزجعت راذعألاو .رذعلا

 .دئاز فلكتب الإ اهانعم حصي ال اًدج ةديعب يهو

 ةينملا هيف ترس املف هدسج نم رقم هسفنل ناك دق نأك دعب اذإ بلكلا ءىسخ نم هسفن تئسخ

 ندبلا لفسأ يف توملا رثأ رهظي ام لوأو .ءاملا ىلع ءاثغلا وفطي امك ةينملا قوف هسفن تفط

 ىلإ ةبهاذ ةينملا قوف ةيفاط هنم اهرقم نع اهداعتباو دسجلا نم اهعزعزت دنع سفنلا لعج اذهلو
 عمج :رجانحلاو .مفلا فقس ىصقأ يف قلحلا ىلع ةفرشملا ةمحللا يهو ةاهل عمج اهللا

 .جورخلل تشاجو تضهن ىنعمب وهو تئكسخ لدب تأشج ةياور يفو .ةفورعم يهو ةرجنح

 رهظي ام ىلع ينبم مالكلاو .رهاظ وهو رجانحلا ةاهللا نود اهددري : يناثلا رطشلا يف ىوريو

 . سفنلا ىرجم يف حورلا ددرت ةجرشحلا نأو سفنلاب ءيش هبشأ سفنلا نأ نم ةماعلا نيعأل

 ىقبي ام نأل حيحص ىنعملاو يقابلاو ينافلا نم لك يف نيعضوملا يف ةراشإلا مسا ريسفت حصي

 وه الو روفوم وه ال هريمعت يف عسولا غرفأ نإو ينافلاو .رماع وه الو روفوم وه الف برخ اذإ
 .اًلطاب هريمعت يف يعسلا بهذي ءانفلا نم هتعيبط مكح نأل رماع
 ملو ةتغب ككاله يأ كفتح كافاو نإ هللا ىدل رذاع كل لهف يأ رورجملاو راجلل ربخ رذاع

 . كتائيطخ نم تمدق ام لسغت ةبوتب تأربتسا الو كيدي نيب همدقت اًريخ تبستكا نكت

 .رهاظ دحاو ىنعملاو يضقت لدب ىنفت : ةياور يفو .بطاخملل يضقنتو يضقت يف ريمضلا

 .همسا نود يأ :هصخش الإ فرعأ ال :ةياور يف

 .رهاظو دحاو ىنعملاو .هتمالع نع :ىوري

 -وفعلاب نوكي امنإ ةردقلا ةمعن ىلع ىلاعت هلل ركشلا ةيدأت نأ يأ .وفعلاب ةردقلا اوديقو :ةياور يف
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 كلا نم كلكم ("”ورْثإ ىَلَع ُتْيَضَمُف َباَهّذلا َداَرَأ َّمُ .ْمُكَلَو يل هلل ِرِفْغَي "'رَدكلا

 و : "هز لسا شوت ند 0
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 ل 520 ترب د

 .اهكاكف نارفكلاو معنلا ديق ركشلا روهشملا يفو .هيلع باقعلا نم هللا كنكم يذلا ىذألا نع -

 .وهسلاو ةلفغلا للخ نم مكنوصيل هللا اوركشاو :اذه دعب ةياور يف )١(

 .هرثأ ىلع تضهنف :ةياور يف (؟)

 يتروص نأ كمعزب فتكت مل يأ ةريغتم اهنأ تيعدا اهتريغو .ةروصلاو ةئيهلا ةيلحلا نم دارأ (*)

 . طلغ يهو ةيلحلا لدب ةليحلا :ىوريو .يب كتفرعم ركنت نأ تدصق ىتح ترّيغت
 ةطن نال ىلإ انالقا رمحم و. «ةئاكتم نم هقيعرا اذإ هيمعتقا + :لاقر هصاعزإ يأ توب نماشمإ 414)

 هنكلو .هيلإ ةوعدلاب ينجعزي توم لوسر وه يأ لوسرلا وهو هلعاف نع صاخشإلاب ربعو .هيلإ
 . يدبألا قارفلاب هعدوأو هعيشأ ىتح يعم تباث وه لب بهذي مث ةلاسرلا غيلبتب يفتكي ال

 قرافي نأ ال ينعدويف قرافأ نأ رظتني هنكلو لوسر وه يأ .تباث ينعدوي نأ ىلإ :ىوريو

 .لسرلا ةداع ىلع هعدوأف
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 نوجا ىلع تييت  ةتنضأ لاي ةينأ كنك لاذ: مانعة قطعا اع
 َدْنِع ُتْفَداَصَق .ٍةَمْيَخ ّْلِظ ىلإ .""اةَمِيَهلا يِيْنَدَأف َةَيِداَبلا ُتْيَنَأ ىَّنَح "9بِراَه

 اَلَو .ُهَلاَح ِهيِضَتْقَي اًرْغِش ُدِشْنُيَو .”بارْثألا َعَم .باَرّئلاِب ُبَعْلَي ىَنَف "'اًهِباتطأ
 اذه يِوْرَنَأ بّرَعلا ىَتَق اي :ُتْلُقَف .2"ُهَجيِسَن َمِجْلُي ْنأ ُتْدَعْبَأَو ."””هلاَجِتْزا ِهيِضَنَْي

(00 

(١ 
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 ءاب لامب هلوق يف ءابلاف .ههجو ريغ نم هباصأ هنأ مكاحلا هب نظو هيف مهتاف الام باصأ هنأ يأ

 .ماهف باسحلا قيقدتو ةمكاحملا يف عوقولا فاخف مرجلا تهبش كلذل هيلع تهجوف ببسلا

 . مئالع اوأر اذإ اوناك ةملظلا نأل هسفن لاملا وه هب مهتملا مرجلا نأو ةلصلل ءابلا نوكت دقو

 ىلع ماهو .هديب ام بلسو هترداصم ىلإ اوعرسأو اًميظع اًمرج كلذ اودع صخش ىلع ىنغلا

 .همدق هب يمرت نيأ يردي ال ضرألا يف بهذ ههجو
 قوس نع ال اهتفداص ةميخ لظ ىلإ مايهلا ينادأف يأ ماه ردصم ميهلا نم ةدحاولا حتفلاب ةميهلا

 .ةدارإ

 .لابحلا هب دشت يذلا دتولا وه وأ تيبلا قدارس هب دشي لبحلا وهو نيتمضب بنط عمج بانطألا

 .اهنم برق ىلع داتوألا دنع نوبعلي نايبصلا نأل برقأ يناثلاو ناحيحص انه ناينعملاو

 .كنس ىلع نوكي نم وهو برت عمج :بارتألا
 حصفي يتلا يناعملا كلت لثم بلطي هلاحف ةثادحلاو ءاتفلا نم هيف وه ام بساني :هلاح هيضتقي

 .قباس ركف لامعإ الو ةئيهت ريغ نم اًرثن وأ اًمظن هلاسرإ :مالكلا يف لاجترالاو .هرعش اهنع

 سمتلي ال هنس ىلع نمم هلثمل نوكت نأ نكمي يتلا هلاجترا ةوق نأ يأ كلذ ةكلم انه هنم دارأو

 .هيعدتست ال يهف اهنم ىلعأ وه لب رعشلا كلذ لثم اهنم

 نبا دعبأ دقو جسن يأ ماحلإ هفيلأتو اهبسانتو هئازجأ ماحتلا يف بوث رعشلا نأك جوسنملا جيسنلا

 لدب «تدرأو» :ىوريو .اًديعب كلذ دع يأ هفلؤم يأ رعشلا كلذ جسان وه ىتفلا نوكي نأ ماشه

 حيحصلاو .فلكت لكلا يفو هنم كلذ ىلع فقأل هناحتما تدصق وأ كلذ تينمت يأ «تدعبأل»

 .انتخسن يف ام



 ةّيدَوْسَألا ٌةَماَقملا ل

 َدَسْنَأَو "”هُمِزْغَأ لب :َلاَقَق ؟هُمِرْعَت مأ َرْغْشلا

 يع رك بلا ىف ناكر: نقلنا سسس ثكك نزولا
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 :كوقي لشن

 6 فشلا يف يب بَ كا هينا ضاطتشس إف

 640 2 تل 9 0 ا ا ودا

 لا 0 و وأ 1 كدت زوق قت ةلتلا : نينا ايمرفللا »نتف لشن

 لإ همم َتيَشَمَف يدك َقِلَعَف َماَقَو لل نقلا فنار هكا ٍنْمألا َتْيَب
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 ُهَمَلَطَو .ُئاَطْؤأ هب ثّبَ ٌراَج اًذه ْيَحلا اتق اي :ىقان ّمُث .اهُرْمِس لبس دق ٍةَمِيَح

 مزعو .هنع هظفحيو هريغ نع هب ثدحي وهف دشنملا لوق ريغ نم وهو هداشنإ رعشلا ةياور

 رمألا ىلع ةينلا دقع مزعلا لصأو .هاوس لئاق نع هلقن ال هتكلم ةوقو هتحيرق نع هلاق لوقلا

 كريغ نع رعشلا تظفح له :لاق هنأك هببس هنأل لمعلا سفن يف لمعتسا ددرت ريغب هؤاضمإو

 ةدوجو يتكلم نع هلوقأ لب هيورأ ال :لاقف .هيلإ كتحيرق عافدناو كتدارإ ةوق نع هتردصأ وأ

  يتحيرق
 يف ريقح نع الإ نيعلا وبنت الو .هيلع تبثي ال رصبلاف يئرملا نع اهيفاجت : نيعلا وبن

 70 ا

 نينو هدا نمانلا هييطسي ان نيل ةييلاسألا فئارطو :يئاعملا .تاردخم نم .ءارعشلا ىلإ دقني
 دوجي ام اليلقو لطابلا يف الإ هبلغأ نوكي ال رعشلاو اًصوصخ نجلا نم مهنيطايش مهيلإ هب فزي

 نم سيل هناطيش نأ معزي ىتفلا اذهف .كلملا ىلإ ال ناطيشلا ىلإ هتبسن تبلغ اذهلف قحلا يف يف

 بهذيو هفرصي اذهل اًرادتقا مهعسوأ وهف مهيف ةطلسلا بحاصو نجلا ريمأ وه لب نيطايشلا دارفأ

 ' .رعشلا نونف نم نف لك يف هنس رغص ىلع هب
 .ينمتلا الو ينظتلاب رمألا سيل :لاقي .نظت امك نوكي هلعل رمأ يف نظلا كلامعإ ينظتلا

 كلذ در اذه ينس يف رعشلا لوق عيطتسأ ال ينأو يرمأ يف ىنظتي نأ دحأل ضرع اذإ :لوقيف

 يأ حتفلاب كلسر ىلعو .ينأش يف باترملا ةبير عطقي ىتح هيف ينفرصي امب ينع هعفدو يناطيش
 وهف «كلسر ىلع» باهذلا ديرمل مهلوق امأو ءاًضيأ لهسلا ريعبلاو لهسلا ريسلا لسرلاو .كريس

 بزعاو .ىوريو .دعبا ينع برغاو .ةدؤتلاو قفرلا رسكلاب لسرلا نأل نأت ىنعمب ءارلا رسكب

 .دحاو ىنعملاو نيعلا دعب يازلاب

 ماعطلا نم فيضلل عنصي ام ىرقلاو .فوخملا نم ظفحي ام نمألاو .فوخلا كيلإ ينلصوأ يأ

 .هل اًماركإ

 نم اهيف بيصت مركلا ضرأ تللحو فاخت امم هيف نمأت تيب يف تلزن يأ تتر ةنرلا كيبل
 .كنيع هب رقت ام ىرقلا
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 1 دخت اَّلَو َنُكْسَأ ير مح اَيأ

 رس ة ا

 ٍهِراَج ٍنوُد ْنِم ٍفْيَّسلاِب ْمِهِبَرضْأَو

40.0 000 

 اة د ُمُهاَفْوَأَو

 نائب ِِنوُد ْنِم ْمِهِيَعْطَأَو
 ٍناَمِلَثْؤُم ٍناَنوُرَقَم ِناَباَحَس

 نب ٍدّوْسألا ِتْيَبِب َتْنأَف

 هفكب اياطقلاو اياكملا "نأك

 يِناَمَي ٌّرَغَأ صيِع ىلإ ىَقاَلَث 2 ىَمَتلا اًذإ ٍنيِبَجلا حاَضَو َضَيِنأَو
 0ِناَمَعِب ْمُهَمْعْفَش ُهَنوُلُحَي ُةَعْبَسَو ٍراَّوجلا َتْيَب ُهَكوُدَ

 «هملظو» :هلوقو .اهريغ ىلإ هب تمرو هتظفل اهنأك اهيف ماقملا هل بطي مل :ناطوألا هب تبن

 .هب ةيوقعلا عاقيإل هسمتلا يأ «هناطلس هبلطو» :ىوري
 ةيناثلا ةرقفلاو .انامحب لزني نم ريجن انأب انع هعمس عيفر ركذ وأ ةرهش يأ تيص هقاس انيلإ هادح

 .بساني ال امم وأب لصفلاف ركذلا راشتنا امنإ ةرهشلا نإف ىلوألا ىنعم يف

 يف برضلا وهو ودبلا هلباقيو ندملا نطوت وهو رضحلا ىلإ ةبسن يرضحلاو .نئمطا يأ :نكسا
 .يداوبلا

 .اًروهشم مهتيدابب ناك برعلا خياشم نم
 فرع امك ركذ نع اال دلوي دق اًصخش نأل ىئنألا نباب تنكو ةفاك برعلا زعأ يأ ىثنأ نبا زعأ

 نبا ناك اذهلف .ىثنأ نع ال دلوي اًدحأ نأب لوقلا دهعي مل هنكل مالسلا هيلع ىسيع نأش يف
 برع وبأ ناطحق نب برعيو .زاجحلا برع وبأ ناندع نب دعمو .ركذلا نبا نم معأ ىثنألا

 مهيبأي موقلا نع ريبعتلا مهناسل يف فرع دقو .امهريغ ىلإ بستني نم برعلا يف سيلو .نميلا

 . برعي ءانبأ برعيبو دعم ءانبأ دعمب ديريف
 نود نم عضوملا اذه لثم يف اولاقو هراج ةيامحل اًبرض هب مهرثكأو فيسلا برضب مهفرعأو
 طسوتمو راجلا نم يدتعملا ىلإ ىندأ وهف راجلا نيبو يدتعملا نيب لوحي ريجملا نأل الثم هراج

 .مؤللا سند نم ةفاظنلاو ضرعلا ءاقن هنم اًدارم الإ برعلا دنع لاجرلا حدم يف ضايبلا ركذي ال

 يلي امم ةهبجلا ةيحان :نييجلاو .ضيبأل ديكأت نيبجلا حاضوف .نسحلا ضيبألا حاضولاو

 هئابآ ىلإ بستنا يأ ىمتنا اذإو .اًقرشم ضايبلا نوكي ىتح اًحاضو نيبجلا نوكي الو .غدصلا

 ديمحب سانلا يف هركذ عملي فورعم روهشم يأ رغأ لصأ يأ صيع ىلإ لصوو هبسن يف ىقالت
 فورعملا هنم دصقي حاضولاو .ضيبألا وحن ىلع رغألاو .رغألا ضايب عملي امك لالخلا

 ناك نانق نب دوسألاو .ةعومسم نميلا ىلإ ةبسن يناميلاو .مئثآملا نود نم سفنلا يقن مراكملاب

 .نميلا برع نم
 -تتأ امنإو .راوجلا تيب مزلا تلاق اهنأك .ريمصضلا نم لدب تيبو .همزلا يأ :راوجلا تيب هكنود

 ١١ م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم



5 
 ةّيدّوسألا ٌةَماَقملا

 ما 0 . "2هنَلِإ ثأمؤأ يِذَّلا ِتْيَبلا ىلإ يِدَيِب ىَنَفلا َدْحْأَ
 أب كن :ُهَل ُتْلُقَف ٠ '"'مهيلْمجم يِف ّيِرَدْئَكْسإلا حْنَملا ا ابأ اّلِإ يِنْيَع ْتََحَأ اَمَق

 اَهِراَمْنأ بْيَط نِمُراَبخَأ ِوِراَد يف ٍهَوْسَألاب ُتْلَّرَن
 "9اَهِراَن ْنِم ديهلا ينتاك تا مع يا

 نم

 ©*”اَهِراَوطَأَو ٍلاَحلا هذه يف هانت كف يلاقغأ يع 52

 "هراثآ ا 1 يباح 2 يا 0

 (""اَهِراَد ْنَع َلّقْنُت ْنأ ٍلْبَق ْنِم اًفَصاَم ْلَتَو ٍرْمَّدلا َنِمْذُحَم
 ؟قراتعاب لوفلإ عكف ذا هكا ؛ نأ َكاَيِ

 مهتعفش دقو هنولحي ةعبس هيفو همزلاف راوجلا تيب اذه لوقت يهف ةراشإلا ماقم هميقتل ريمضلاب -
 مهلعجب يأ ٍنامثب :هلوقو .اًجبوز اًددعو اًعفش تنأ مهتلعج اًدرف اًددعو اًّرتو اوناك نأ دعب يأ

 ذخأت دعلا دنع كنأ ىرت الأ اهممتم يأ ةينامثلا وه هنأ نماثلا ددعلل لاقيو نماثب دارأ وأ ةينامث

 .دادعألا ةيقب ىلإ اذكهو ةتس لوقتو هدعب ام مث ةسمخ لوقتو ةعبرألا دعب دحاولا

 )١( هحيضوت مدقت دقو كنودب لصتملا ريمضلا يف تناك ةراشإلاو تراشأ يأ :تأموأ .

 .ةعبسلا كئلوأ ةلمج يف حتفلا ابأ الإ هفرعأ اًدحأ يرظن بصي مل يأ (؟)

 يأ «نم» هب قلعف بره ىنعم ماه نمضو ههجو ىلع هب تبهذ :هب تماهو .فوخلا :ةفيخلا ()

 هرأثب هنوبلطي همد ءايلوأو ًاليتق لتق هنأ معزي وهف .اهبجوأ يذلا رأثلا اهرأث نم ةفيخلا يب تبره

 وهو اهرامطأ :ىوريو .هنم فوخلا هب ٌرف دقو هتفيخل بجوملا وه يذلا رأثلا كلذ نأكف

 .اهراوطأ فيرحت
 نيبتيل هيلإ نيئجتلملا لاوحأ عبتي ال ميركلا زيزعلا لجرلاو .هلثم ىلع يلاثمأ ةليح كلت يأ (4)

 اهراوطأو .فعضلاو رقفلا لاح لاحلا هذهو .كلذ نايبأي همركو هتزعف همدع نم مهقدص

 .قاطي ال لقثو لمتحت ةفخ نم اهرهاظمو اهتاجرد

 .اسك لعاف نم لاح اًرياجو .اًبايث هسبلأو هاسك ىتح هيلع لاتحا .رقفلاو ةجاحلا :حتفلاب ةلخلا (5)

 .ةلخلل ريمضلاو .ةرهاظلا اهراثآ ًاليزمو يأ .رهاظلا :نّيبلاو .اًرباج ىلع فطع اًيحامو

 افص ام لينو ةجاحلاو ةليحلا ركذ نم نيبطاختملا دنع ةموهفملا ايندلا ةايحلل اهراد ىف ريمضلا (7)

 : ايئانلا ”ةايحعلا نش هلك كلذ: نإف ةرضاخلا تادلفغسملا نم

 داكو اهعرض عفتراف رهشأ ةعبس اهعضو نم اهيلع يتأ يتلا قونلا نم يهو ةلئاش عمج :لوشلا (0)

 ساسألا يفو .اهريزغت ديري اهفلخ يف نبللا نم ةيقب ىقبأ :اهرابغأب لوشلا عسكو .اهنبل فجي
 امنإ امهالكو .اهل دشأ نوكيف اهرهظ يف دارتيل درابلا ءاملاب اهفالخأ برض :اهربغب ةقانلا عسك

 -يف ام يقبتسيف اهدسي امم زاوعإلاو اهيف ةجاحلا فوخ ةيتآلا مايألل نبللا ظفح ديرأ اذإ لعفي



 لحي ةّيدوْسألا ٌةَماَقملا

 ."اَهكَلْسَت ْمَل ِهِئاَرَكلا ٍقيرط ّيأ هللا َناَحْبُس اَي ُتْلُقَف :ماَّشِه نب ىَسيِع َلاَق
 .""اَيْرْعُم ُتْحْرَو اَقْرَشُم َحاَرَق .اًنِمأ ىَّمَح "”باجلا َكِلَذ يف اًناَمز اَْشِع مْ 2ع هوو 0

 ةبقارم نع ىهني اذهو .ةجاحلا دنع هيلإ عجريل رهظلا ىلإ دارتيل ءاملا يف برضي وأ عرضلا -
 نبللا ةيقب نم عرضلا يف امف .دعب نم هيف لمؤي ءيشل نآلا ءيش نم سفنلا نامرحو ينامألا

 رسيت ام كلذكو رضح ام شيعلا امنإف ةبقاعلا يف رظنت الو هب عافتنالا ةذل نم لنو مويلا هبلتحا
 لاقملاب ىلابي ال لاونلا دعبف لاتحم هنإ لاقي نأ شخت الو هلينل لتحاف ماركلا دوج ةمينغ نم كل
 . مهيلع لايتحالا نع ضبقنتف مهيلإ دوعلا يف عمطت الو

 وبأ اهكلسي مل اهل قيرط نع مهفتسي .دئادشلا نم سفنلا ههركت ام يهو ةهيرك عمج :هئاركلا )١(

 ىلإ هلثمو ماهفتسالا اذهب ءىمويف اهكلس دقو الإ هراكملا قرط نم اًقيرط فرعي ال وهف حتفلا
 هركأ يهو سانلا ففكتو ةذاحشلا :ةيدكلاو .هئاركلا لدب ةيدكلا خسنلا رثكأ يفو .ماعلا يفنلا

 . هئاركلا

 .هبحاص راوج يف ةماقإلا نع هيف شيعلاب نونكيو موقلا ةلحم برق امو ءانفلا :بانجلا (5)

 .اًديص دجي ثيح ىلإ وهو ينطو ىلإ انأف انقرافت ديري ()



 ةّيقارعلا ةّماقملا

 ُتْحمَصَتَو .ٌقاَرِعلا ُتْعَلَب ىّبح .قاقآلا ُتْفط :َلاَق ماّشِه نب ىَسيِع اَنَنَّدَح

 . 9 ةادغَب يبنلعأو .2>رفَظ غرم سؤقلا يف يقنأ مل ينتنط ىّتَح .:ةارعشلا َنيِواَود

 نسكت ةوكرتيو سائلا نان (©راَمطأ يِف ىَنُق يل َّنَع ْذِإ يقل نع ان انكي

 ُيِرَدْئَكْسِإ ””لضألا ْنِسْبَع اَنأ :َلاَمَف .ِِراَدَو هلصأ ْنَع ُهَلَأْسَأ هيل ٌتْمُشَف . هُنَحاَصَ

 ُتْضُر .مّلِعلا َنِم :َلاَقَف ؟ُناَيَبلا اًذه َنْيَأ ْنِمَو .ُناَسْللا اًذه اَم :ٌتْلَُمَف .ٍراّدلا

 ردصم رفظلاو .ىمرملا ديعبلا مهسلا :عزنملاو .كيرحتلاب رفظلاو ميملا رسكب عزنم ىوري دق )١(
 هتلآ هنأل رفظلا ىلإ ىنعملا كاذب عزنملا ةفاضإو .هبلغ هودعب وأ هيلإ لصو يأ هبولطمب نالف رفظ
 ام ىلع مهتبلغو مهتياكن نم بولطملاب رفظلاو ءادعألا رهق يف لمغتست برح تالآ ماهسلا نإف
 لكو ماهسلا نم هب يمري نأ نكمي ام عيمجب ىمر هنأ يأ اًمهس سوقلا يف قبي ملو .مهيديأ يف

 هب ىمر دقو الإ رفظلا ماهس نم مهس قبي ملف ضارغألا عيمج باصأ دقف اًضرغ باصأ مهس

 ىلع تيتأ يننأ يأ يسفن تننظ ينتننظو .يمري ىتح هب مري مل مهس هسوق يف سيلف باصأو
 لئاق ىلإ بسني لوق الف رعش نم ليق ام عيمجب اطيحم يسفن تننظ ىتح ةفاك ءارعشلا نيواود
 ىوري دقو .اعزنم سوقلا يف قبي مل لثملا ةرابعب ىنعملا اذه نع ربعو ..هب ترفظ دقو الإ

 قبي مل يأ .هلاح ىلع رفظلاو .مهسلاب وأ اهنع وأ سوقلا عزن نم يميم ردصم ميملا حتفب عزنم

 يمرلل اهرتو بذجو سوقلا دمل وأ سوقلا نع وأ مهسلاب يمرلا يأ عزنلل اًعضوم سوقلا يف
 ةيناثلا ةياورلا عم رفظلا ىوري دقو .مدقت امك ىنعملا ةيقبو .باصي ضرغب رفظلا دصق ىلع

 بذج دنع ديلا هيلإ درت ام وهو اهفرط ىلإ سوقلا نم رتولا دقعم ءارو ام انه اهانعمو ءاظلا مضب

 عزنلا عضوم ىلبأ هنأ رفظلا وه يذلا عزنملا وه هنأ ىنعم ىلع هيلإ عزنملا ةفاضإف .. يمرلل رتولا
 .نيبأ ىلوألا ةياورلاو .اهنع ىمر ام ةرثك نم هسوق نم

 .ةلجدلا طش :طشلا () .ينتعسو يأ (؟)

 .ةيلابلا بايثلا :رامطألاو .رهظ :هل نع (4)
 .روهشملا يسبعلا ةرتنع اهنم برعلا نم ةليبق سبع ىلإ ةبسن يسبع (5)



 لج ةئقارعلا ٌةَماَقملا

 ٍةَناَتِك لُك يِف يل :َلاَقَف ؟ىّلَحَتَت مولُعلا ّيأب :ُتْلُقَف .ُهَراَحِب ٌُتْضْخَو "'”ُهَباَعِي

 ُدكْمُي ال اّثْيَب ُبَرَعلا ِتَلاَق لَه :َلاَثْك .ٌرْغْشلا :ُتْلُقَف ؟ُنِسْحُن اَهّيَأَن "0هْهَس
 0 2 8 ع هَل ْلَمَو , 201غ 56 34 م ْلَمَو 0

 وس وكم ١ (اهوءركم و قسح رص ةكم (0ئ من ملا (ه)دءمود دفق اعت 0 2
 كيب ىأو -.*' ةعفو لقي تي ئأو. د أَقْرَي ال ِتْيَب ُيأَو ."*”ُهْعْطَف َنُسَحَو

 هاك زوو ناطح رق حر نع و وكما لود قس م يقفون " فالوب دان "و اها
 يأو . هبطخ ٌرْعْصَيَو هديِعَو 0 ٍتْيَب يأَو ." هبرض وساَيَو هضورع َحْسَي
 هاء ١ للا 2 همام 0- و 5 7
 راَشْنِملاَو . موُلْظَملا ناكباف كح أَو ٍِ "رم هلك دك ره دكت

 ةيلاعلا يناعملا ةرازغل نوكي امنإ هفرشو قطنملا ةعس نأل ملعلا نم هنايبو هناسل نإ لاق امدعب )١(

 فيك نيبي نأ دارأ ملع نم الإ كلذ نوكي الو ةبجعملا بيلاسألا ةكلمو ةيلاغلا ظافلألا ةرفوو

 اهبكارب فقت قونلا نم باعصلاك لئاسملا تالضعم نأك اهللذ يأ :هباعص ضارو .ملعلا لصح

 .ديري ام ىلإ ةداقنم هل نوكت ىتح اهللذي يأ :اهضوري وهف هل ةبولطملا ةياغلا ىلإ ريسلا نع
 اًماملإ هل نأ يف هبرض لثم ةلمجلاو .ماهسلا ءاعو :ةنانكلاو .ربخلا عضوم يف يلو أدتبم مهس (0)

 يكرم ب يس نك ص نمو ملع لكب ةفرعمو نف لكب
 ىنعم لكب ةطاحإلل هرظن دميو عوضوم لك يف ثحبي نأ هنكمي نف لك يف رظن هل نم كلذكو

 رهظ رثن ىلإ لح اذإ رعشلا بلغأو نزولا ةاعارم اهيلإ ءىجلت بيلاسأ رعشللف .هرثن :تيبلا لح (9)

 ءاج يذلا وه هلح نكمي ال يذلا تيبلاف هنزو بهذو هيف ةدايز وأ صقن وأ هبيكرت يف بالقنا
 :ةركذ: آلا ىشعألا تيبك هظافلأ عضو يختي مل رق املق رعلا بيلاسأ يف

 .حداملل فورعم ريغ حودممل اهمظن يف حدم تافصب تنأ يأ (5)

 نسحو .هلجأل عضو تيبلا نأكف ىنعملا نم مظنلا هل قيس ام حبق يهف عضولا ةجامس امأ (5)
 هسبال ناك نإو ليمج نسح هعطقف هسبال رادقم ىلع بوثلا لصفي امك ليصفتلا نسح : عطقلا

 .اًحيِبق اًهوشم

 أقرو .عطقني ال اًباكسنا عماسلل ليخي ظافلألاو يناعملا نم هيف ام نأ ريغ هل عمد ال تيبلا (5)

 . هنايرج مطقناو نكس : عمدلا

 رخص يف رفاح عقو هنأك عمسلا يف هتهاركل امإو هب قطنلا يف لقثل امإ هعقو لقثي يذلا تيبلا (0)

 .اهل تبثي ال ام ىلع نهذلا نم تطقس اهنأكو ًالاقثأ نهذلل روصت هيناعم نأل امإو

 .يناثلا رطشلا نم ريخألا ءزجلا :برضلاو .لوألا رطشلا نم ريخألا ءزجلا :تيبلا ضورع (8)

 هل تفلد» وهو يتآلا تيبلا ضورعو .ببطيو يوادي يأ :وسأيو .رسكيو حرجي يأ : جشيو

 نظي تيبلا لوأ عماس نأ يأ وسأ وهو مالسلا هبرضو .جشي وهو ماسحلا وهو يفرشم ظفل «خلا
 .اًمالسو ةوخأ نظي هرخآ عماسو اًبرحو اًبرض

 ىلابي ال ريغص هيف نأشلاو بطخلا نكلو ةميظع ةميخف هيف راذنإلا ةروص نأ يأ هديعو مظعي (9)

 .هب

 نوك ىنعمو .ةماميلا رجح نم سمشلا علطم نيمي نع هفارطأ كردت ال لمر تاذ ضرأ نيربي(١٠)

 .لمرلا كلذ رثكي ام عماسلل لثمي هنأ اهنم المر رثكأ تيبلا



 ةّيقارعلا ٌةَماَقملا لا

 0م

 5 0 مسا ورز ماس مَ (ه)عءري .ء ى معا ور نم

 و . هسكع لهسي ِتِبَب أو . هسمل نكمي ال ِتْيِب
 0 7 ءما ل 03 هاشم ىف م ا فقالا

 0 5 | 1 3 نيفرو ترحب نيهم وهبت ياو ٠. هله
 ريعبلا هنم دارأ وأ هنانسأ ضعب تطقسف همف ىلع برضف هيلع فيح يذلا مولظملا نم دارأ )١(

 .الثم ناسنإلا نانسأ لاصتا لصتت ال ريعبلا نانسأو .هديق نع هقالطإ عم ءاد ريغب حوبذملا
 تانيشلا ريثك هنأل كلذك تيبلا ناك امنإو .روسكملا :مولثملاو .ةفورعملا راجنلا ةلآ :راشنملاو

 ال هنانسأ ضغب ترسكت اذإ راشنملاو .لصاف ثالثو ثالث لك نيبو نانسأ ثالث اهل نيش لكو

 ةلمهملا ءاطلاب مولطملا :ىوريو .ملاظلا هملظ امب هنانسأ ترسكت يذلا هلثمو .اذه نع دعبي

 .اهل ىنعم الو

 . كيلإ هتبسن كءاس هرخآب تفصو اذإف هب فصولا كرس هلوأب تفصو كنأ ول (؟)

 هحبقأ امو كل عفاصلا عفص رثأ كسفن يف هرثأ ناك هتلمأت اذإف ىنعم هيف نأ نظي :هرهاظ عدخي (')

 قفتيف كصقني ىنعمب ءافلاب ال نيغلاب نوكي نأ دب الو كعفصي لدب كيفصي :ىوريو .رثأ نم
 . كعفصي عم دارملا يف

 عمست امنإو هعماسب تسل كنأك تيبلا بحاص ريغ رخآ رعاشل هنأ نظت تنأو هعمست يذلا تيبلا (4)

 عجر هل عمست تنك نم ريغ هلئاق نيعتو هرخآ ىلع هدشنم ىتأ اذإف رخآلا رعاشلا كلذ لوق

 تركذ نأ دعب الإ اًعماس هل دجوت ملو قلخت مل كنأكف يقيقحلا هلئاق ىلإ هتننظ نمع كنهذ

 ريخألا ءزجلا يف الإ نارعاش هيلع قفاوت تيب لك يف يتأي كلذو ةقلخلا نم قلخيف هئازجأ عيمج

 يتأي ىتح سيقلا ءىرما تيبل اًعماس هعماس نوكي ةفرط تيب نإف رخآلل هنم رهشأ امهدحأل ناكو

 .هئازجأ عيمج ركذ دنع الإ هل عماسلا قلخي مل هنأكف ةفرط تيبل اًعماس بلقنيف ريخألا ءزجلا

 دروتسي اهنم دحاو لك نأل عماوج تيبلا ظافلأ نم نهذلا ىلإ درت يتلا ميهافملا تيمس امنإو

 اهضعب دشت ةعماج ةيقبلا ىلإ ةبسنلاب ًالك نأكف ةداع اهنيب بسانتلا ةدشل مهفلا يف هعم رخآلا

 تفلخأ نم وهو قلخي لدب ءافلاب فلخي ال :خسنلا رثكأ يفو :قجلل اهنع .دعئارلا مضتو ضعتب

 وأ .رخآ ءيش هفلخو هنظ ريغتب عماسلا نم عطق اًئيش نأك اهنم عطق ام ضوع تتبنأ :ةرجشلا

 نم بهذي ال تيبلل عماسلاو .رخآ هناكم لعجف ءيش هل بهذ اذإ هسفنل نالف فلخأ نم وه

 .ةفرطل هنأ اهدنع هفلخيف ةريخألا ةظفللا يتأت ىتح سيقلا ءىرمال هنأ هنهذ

 نع اهدعبي دح ىلإ فطللا ىف اهئاهتناو هعامس دنع نهذلا اهليخي ىتلا ةروصلا فطلل (5)

 ١ 1 .تاسوململا

 .اًيناث لوألاو الوأ هنم يناثلا رطشلا لعج يأ (1)

 هنزو لثم نم هريغ ىف نوكي امم رفوأ فورحو رثكأ ظافلأ ىلع هئاوتحال هلثم نم لوطأ تيبلا (0)

 لهألا نأ امكو هنازوأ ىلع يتلا تايبألا نم سيل يأ هلهأ نم سيل عماسلا هنظي هلوطل وهو
 يف هنأك اهنيب اميف اهنم دحاولاف اهعيطاقت يف براقتت دحاو نزو نم تايبألاف مهباسنأ يف نوبراقتي

 . هلهأ



 لجلي ةّئيقارعلا ٌةَماَقملا

 ُتْيَدَتُما اّلَو ِهِباَوَج يِف اَحْدَق ُتْلَجَأ اَم ِملاَوَق :ماَشِه نب ىسيِع َلاَق ؟”ٍفْذَحِب

 اذه َعَم َفَل اَمَو :ُتْلُقَف .”نككَأ ُمَلعَت ال اَمَو : َلاَقَ .مّلْعَأ ال :اّلِإ "!هباَوَص ِهْجَوِل

 :ُلوُفَي ًأَمْنَأَك ؟«“0لْذَرلا شْيَعلا اذهب ىَضْرَت .لضفلا

 ُبَجَع هرْمأ ٍفيِراَصَت لُك  ِنَمَز ْنِم ِناَمَّرلا اًدهِلاَسْوُب
 ُبَدألاة أ ءاَساَمْنأَك بتأ يِنَنُعِل اًبْرح عَّبضأ

 . ُيِرَدنَكْسإلا حْنَملا وُبأ َوُه اًذإَف يِرَظَن ِهِهْجَو يِف ُتْرَرَكَر .يِرَصَب هيف ُتْلَجَأَ
 0 :تلزلا اه ريستتب ىلع نمت نأ كنار زنإ ©”كعاوط سعئاؤن انا: كاي كلُ

 اسصتخ4

 .هتقيقح يف رقتحيو ناهي امم هيناعم نوكت نأب :تيبلا ةناهمو .لوعفم مسا ميملا حتفب نيهم )١(
 نيهملا تيبلاف اهفوصوم يف اهب حدق ام اهتسخو اهناوه الول هنإف كلذك حدقلا فاصوأ لكو

 مضب نيهم نوكي دقو .ةناكملا ولع ىلإ ةناهملا نم بلقنال رخآب هنم فرح لدبأ ول ام فرحب
 كلذ لدبأ ولو .هتاملك ضعب يف يقبأ ول فرحب هيف ليق نم نيهي يأ لعاف مسا ميملا

 ذوخأم همامتب تيبلا نأ فذحب اًئيهر هنوك ىنعمو .اًمظعم ناك لب اًئيهم نكي مل هريغب فرحلا
 ول هيلع سوبحم مذو حدم نم هعوضوم يف هانعمو هتاملك ضعب فورح نم دحاو فرحب

 امم مهفي هانعمو فذحب نيهم فرحب نيهر :ىوريو .ىنعملا بلقنال فرحلا كلذ فذح

 ذخأي مث .لاجت هماهس يأ رسيملا حادق نم اهرادأو اهكرح مث حادقلاب هطلخ :حدقلا لاجأ (؟)

 .رسخ ظح الب همهس ناك نمو بسك ظح اذ همهس ناك نمف اًمهس دحاو لك نورماقتملا

 باوجلا يف ركفي مل امنإو باوج ىلع روثعلل يأرلا ةلاجإو ركفتلل ًالثم انه مهسلا ةلاجإ برضو
 مل يأ باوجلل هباوص يف ريمضلاو .ةدودسم اهنود ركفلا باوبأف ضومغلا ةياغ يف ةلئسألا نأل

 .هلئاسم نع باوجلا يف باوص هجو ىلإ دتهي
 .هلاح ةقيقح وه اهنومضم نأل .ملعأ ال :هلوق الإ باوجلا يف باوص هجو دجي مل يأ (7)

 .ةيناثلا ال فذح اهيف باوصلاو ملعأ ال الب :ىوريو .ةرهاظ يهو ملعأ الب الإ :ىوريو
 يذلا اذه نم رثكأ ام هجوب الو كنهذ هروصتي مل يذلا يأ رثكأ ملعت ال امو :هلوقو

 هلامعتسا مومع ىلع ءانب اًملع هجولا اذه ىلع روصتلا ةيمستو .هملعت ال كنأ هجوب هتروصت

 ريغ وأ هل عازتنا اشنمل اًقباطم ًالطاب وأ ناك اًحيحص نهذلا حول يف رهظي ام لك يف
 ٠ . قباطم

 .نودلا ليذرلا :لذرلا (5)

 هللا كشعنأ مالكلا قحف هتطقس نم هماقأ :هشعنأ لصأو .لوهجملل ينبم ردصم طوقسلا :عرصلا (4)

 هللا لازأ يأ ةطقسلا لازأ ىنعم يف شعنأ لمعتسا هنكل .كتطقس نم كعفر يأ كعرص نم

 شعن الو كتعلط هللا اًيح ال :ىوريو .كتعرص :ىوريو .كطوبه دعب كعفرو كطوقس
 . متشلا هب قيلي الف فاطعتسالل ماقملا نأل ةحيحص ريغ يهو كتعرص
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 :ةزيجفت لاق” قلعف لطفل 10 :ليصفلو

 ةّيقارعلا ٌةَماَقملا

 : ىَشْعَألا'َلْوَق ُهُلاَعِمَو

 ناش ا نسل هش را كلا كل ل 2 ا 4 - #2: 4 م وو 9 2 ع 2

 : كذهلا لْوَ هَلاَكِمَو ٌديِثَكَف ُهَلْهَأ ْفَرْعُي 3 يِْلا ُحْدَملا اَمأَوَ

 يا ُهَءاَدِ 0 مسا كلا ب

 اَمأ

 اة لوا قوتفلا لايذأ وركن كامو ب

 ”ُبَرَس ِةِّيِرْفَم ىلك ْنِم ُهّنَأك تكستي هاَملا اهله كنتع لات ام

000 

 قف

 ةرفز

00 

0, 

 هب ءاج ام نأ ىلإ ريشي هنأكو لزنملا باتكلا يأ ليزنتلل ريسفتلا رهتشاو .تيأر نإ باوج تلعف

 .تلزنأ ام ريسفت :لاق اذهل تالزنملا تاهباشتمب هبشأ لئاسملا .نم

 اهعيمج نإف اهديج نم اهفيز زييمتو مهاردلا داقنتب انتقو عضت الو انفقت ال :لوقي .هفقو هسيح

 يف فالتخا وهو هنزو ريغي الو اهلك ديج انمهارد هلح نأ هل يتأيسو .ضعب ريخأتو هئازجأ
 ١ . رابتعالا
 دق اوناك نمم هيمحيل رعاشلل خأ ىلع هءادر ىقلأ دق ناك فورعم ريغ صخش حدم .يف تيبلا

 هءادر ىقلأ يذلا صخشلا ردأ مل :لوقيو ةصقلا ركذي رعاشلاف كلذ ببسب اجنف هب كتفلا: اؤدازأ

 دجام لصأ وأ دجام بأ نع عزتنا دق نسحملا اذه نأ ىلع ةكلهلا نم هاجن ىتج يخأ ىلع

 دجاملاو ءادرلا ىلإ ؛هنأ» يف ريمضلا دوع نكميو .سند ةبئاش هبشت مل فرشلا صلاج فيرش

 يفو .هحيرص دجملا صلاخ دجام نع عزتنا امنإ ءادرلا اذه نأ ىلع يأ ءادرلا بحاص» سفن

 .ىشعألل هنأ روهشملاو «شارخ يبأ» ظفل يلذهلا هلوق- لبق خسنلا ضعب

 اذهب ءاج ةقباس تايبأ يف ةليللا كلت اهصرف اومئتغا يتلا تاذللا عاونأ نم ركذ امدعب

 لايذأ ريرجتو رمأ ىلع تعمتجا ةعامج رش هذه انلاح ىف انملعي يأ :هللا اناريو .تيبلا

 غباس بوث هنأك مهل ناك ىتح ةليللا كلت مهلامعأ عيمج قسفلا لامتشال ليثمت قوسفلا
 يف قيقر تيبلاو .رخفلا اذه نم مهب, ىلوأ رخنف الو“ هنوزرجي ليبي عهنع ٠ ضافو مهطاحأ

 قسفلاب فارتعالا نم نيبأ ةجامس يأو هعوضوم يف جمس هنأ ريغ هبولسأ يف نسح هظفل

 كلذ عيمج ملعي هللا نأب رارقإلا عم هيف قوفتلاب ةحراصملاو رشلا ىلإ باستنالاو هب رخفلاو
 .هب ةالابملا مدعو

 -ناتقزال ناوارمح ناتربتنم ناتمحل امهو ناتيلك ناويحلا نم هوحنو ناسنإللو ةيلك عمج :ىلكلا



 4 ةّئيقارعلا ُةَماَمملا

 وأ ٌقِش ؤأ ٍةَداَرَم ٌلَمْسَأ أ ٌةئيِشَن أ ٌباَكِسْنا وأ ْنْيَع وأ ُءاَم اّمِإ ُهَعِماَوَج َّنِإَف

 مَ

 : ّيِموُرلا نبا ِلْوَق ٌلثِمَف ُهْعْفَو ُلُقَْي يِذّلا ُتِتبل اّمَأَو . ناَلَيَس

(00 

 مف

 هيف

 "٠ هنأ نيفللا هيأ نسفتل َلاَكو9 ”هئفني نب نكقي عل نهاد 220 هك ع كه 200 000 ءمق درع لاو
 ب
 هب 3 8 9 ىو اَمأ

 :«رفاشلا لوف لذوفا هيض "وْسأيَو ةضْووع 0 يِذّلا ُتِيِبلا اَمأَو

 5 ُلْوَق 00 ؛ديعَو ظني يذلا يبل امأَو

01 

 وما يدنا نيراجبن» ةيديون اتم ترب ناك

 نم اًضيأ ةيلكلاو .لوبلا زارفإ امهتفيظوو محشلا نم نيرظك يف نيترصاخلا دنع بلصلا مظعب
 يف رضحي ىلكلا ظفلف .ةورعلا تحت اهيلع زرخت ةريدتسم ةعقر ةدازملا نمو هلفسأ باحسلا

 .ءاملا ةيعوأ نم ىهو ةدازملا لفسأ لاثمو ةباحسلا ىنعمب ةئيشنلا لاثمو لوبلا لاثم كنهذ

 هرم لوتبلاو ةقارحللا نفشاو ةفكشلا ده اةيلف" لئلا كاملا ؟ترشلار ١ ةعرطقملا ةةيرقملاو
 فورعم يقابلاو برس نم ناليسلاو ةيرفم نم قشلاو هظافلأ نم نهذلا رضحت اهنأل تيبلا عماوج

 .هتروص رضحي ءيشلاب هيبشتلاو .قبس ام ضعبب يأ ؛هب هيبشت وأ» ةئيشن لدب ىوريو .ذخأملا
 هناك ”نلزق ىف تاكسنالاب يا هييعماوا تاعسلا وأ نيف ىأ نري رأ ءاهانإ نسل نفك نفر
 حص هقلطم دارأ نإف تيبلا يف يذلا باكسنالا اذه دارأ نإ هي لدب هل باوصلاو .خلا ىلك نم

 .ةقيقح ةيرفملا ىلكلا نم باكسنالاب هيبش باكسنالا اذه نإف

 :نملاو .ركشلاب مايقلاو عينصلاب رارقإلا بلطو حجبتلل هركذيو هب معنأ ام ددعب ننميو معنأ نم
 ين بايو ىلع اهيل معنلا ركذي مل معنأ اذإ يأ .هب معنيو هنسحي يأ :هّئميو ناسحإلا

 نع دوجلا ضيفي ةي لب ركش بلطل ال نمي وهف هلعف ليمجل اًمتك اهركشو اهمعن ركذ يف لاهمإلاب

 يناثلا رطشلا يف ظفنلا ةدورب عم لوألا رطشلا يف نملا راركت نأل تيبلا عقو لقثو .اًضيف هعبط

 لمحي نهذلاف .ًالاقثم نونامثو ناتئام ْنَم لكو تار عبرأ هيف نملا ركذ هنأل وأ هعامس هركي امم

 د ا ل أ تيبلا لقث نم

 نم ىرق ىلإ ةبسن :ىفرشملاو .تمدقت يأ برحلا ىلإ ةبيتكلا تفلد :لاقي .تمدقت :هل تفلد

 لوأو يفرم ال نرش اهيلإ ةبسنلاو ماشلا فراشم ىمست قارعلا فير نم وندت برعلا دالب

 .مالسو ةحفاصم هرخآو مالكو برح تيبلا

 موثلك نب ورمعو .اهب نوبراضتي هوحنو ليدنمك ةلوتفم ةقرخ نم نايبصلا هب بعلي ام :قيراخملا
 هبشيو مهب مهودع طالتخاو مهودعب مهطالتخا عم مهبراضت ةعرسو مهودع نم مهوند فصي

 نم هب رذني ام يأ :تيبلا ديعوف .نايبصلا يديأ يف قيراخملا كلتب مهئادعأ فويسو مهفويس

 ةياكن وأ ركذي ىذأ اهنع نوكي املق نيبعاللا يديأب قيراخملا نأب انركذت اذإ نكلو .ميظع ءوسلا
 .رمألا ناهو بطخلا اندنع رغص اهل ملؤي



 ةئقارعلا ٌةَماَقملا 7

 :ِةَمّرْلا يذ ٍلْوَق لِمَ َنيِرْبَي نِم اُلْمَر ُرَككأ َرُه يِذَّلا ُتِيبلا ام انآ

 ُهضُكْرَي ضاَرْضُرلا ٌضَمَر اًيرْورْغُم
 0 د د ىف انزل نزيف يتم

 0 ا ٍراَشْئِلاَو .موُلْظَملا ٍناَئْسأك َرُه يِذَّلا ُتْئَبلا اَمأَو

 : ىشعألا

 "”َلوَش ٌلُشْلُش ٌلِيَلُش ْلَضِم ٍءاَش يِنْعَبْتَي ٍتوُناَحلا ىلإ ُتْوَدَغ ْذَقَو

 : سييقلا ءىرما ٍلْوَقكَف ُهرِج 1 كروتتو هلوأ كدت يِْلا ٌتْيَبلا اّمَأَو

 ةرشأ 00 7 00 3 نأ و 300 هاو ا »0

 .هوحنو لمرلا ىلع سمشلا عقو ةدش :ضمرلاو .اًنايرع هبكر اذإ سرفلا ىرورعا نم :اًيرورعم )١(

 دبك يف اهنارود :سمشلا ميودتو .هسوديو هبرضي :هضكريو .اهراغص وأ ىصحلا :صارضرلاو

 ةدشو راهنلا لوط يف فيصلا مايأ رفاسملا نيع يف كلذ رهظي اهعضوم نم لقتنت ال اهنأك ءامسلا

 ول هنأل هعطقي الو عيرسلا ريسلاب ضكري هنأو ضارضرلا ركذ نم لمرلا ةرثك هل تليخو رحلا

 .طوبهلا سوق ىلع لقتنت الو ءامسلا دبك يف رودت سمشلا ىري نكي ملف رمألا هيلع فخل هعطق

 ىلإ بلقنا ىتح ةرارحلا ةدش نم قرتحا لمرلا نأ ىلع لديل هسفن ضمرلا ىلع ضكرلا عاقيإو
 :هلوق لثمب لثم هنأ ولو هركذ يذلا دحلا ىلإ لمرلا ةرثك ديفي ام تيبلا يف سيلو .ةرارحلا نيع

 كناعلا ىلإ بيثكلا انزجو سعوألاو لقنقعلاانعطق

 نم مكارت ام :لقنقعلا نإف .نيربي نم ًالمر رثكأ تيبلا نأ نم هلاق ام ىلع اًقابطنا دشأ ناكل
 هنم دقعت ام :كناعلاو .هنم لاطو طسبنا ام :بيثكلاو .هنم نالو لهس ام :سعوألاو .لمرلا

 . لمر هلك تيبلاف .هيف ريسي نأ ريعبلا عيطتسي ال ىتح

 :لشملاو .قابس نم قباس يأ قبس اذإ وؤشي ىأش نم :ءاشو .رامخلا ناكد :توناحلا (؟)

 ىنعمب وهو لولش هلدب ىوريو .لشملا ىنعمب نيتمضب للش ريغصت :ليلشو .عيرسلا فيفخلا
 وهو .اهانعمب رسكف حتفب :لوشلاو .كلذك امهمضو نينيشلا حتفب : لشلشلاو .نيتمضب للشلا

 .ةجاحلا ىف ةعرسلاو ةفخلا ةياغب همداخ فصي

 ودعلا ىلإ فطعلاو ركلا عيرسلا يأ :ركملاب هتعنف لاتقلا تاكرحل هفالتثاو دايقنالاب هداوج فصي ()
 لاح اًعمو .نيلوألا نيفصولا ىنعم ىف ريدمو لبقمو .هنم اهب نكمتت ةليحل ودعلا نع هتفطع اذإ

 دحاو لكو هنع رصقي مل اهنم دحاولا ديرأ ىتم هيف ةعمتجم اهنأ دارملاو اهلك فاصوألا نم

 بلصلا :دوملجلاو .رخص دوملجك هنأب هقلخ ةدشو هتعرس يف هفصي مث .عضوم يف بلطي
 دماجلا رجحلاو .قوف ىنعمب :لعو .ىفخي ال امك رجحلا :رخصلاز .رجحلا نم ميظعلا

 ىلإ هعبطب ليمي ليقثلا نأل ةكرح ءيش عرسأ ناك لفسأ ىلإ قوف نم ليسلا هعفد اذإ ميظعلا
 -تفعض بلصو مسجلا مظع املكو تناك نإ عناوملا الإ اهنع هقوعي الو اهوج يف ضرألا زكرم



 ااا ةئقارعلا ُةَماَقملا

 : ٍلِئاَقلا ٍلْوَقكَف هَ ةهاظ َكُعَدُخَيُو ُهْنِطاَب ٌكْعَفْصَي يِذَلا ُتَيبلا اّنأَو

 (0يِبَيَع ْنِم شْرَعلا ُبَر َكاَجَن 2 ىَتَف اَي ْتَلاَقَو ْتَكَبَف اَهُتْبَئاَع

 : قرط ٍلْوَقَكَف ُهعِماَوْج ْرَكْذُت ىّتَح .هَعِماَس ُقَلْخُي ال يذلا تّيبلا اَمَأَ

 ""هدْلَجَتَو ىسأ ْكِلْهَت ال َنوُلوُقَي  ْمُهّيِطَم ّيَلَع يِبْحَص اهب اًنوُمُ
 ُنَكْمُي ال يِذْلا ُتِيَبلا امَأَو . سّيقلا ءىرما َلْوَق ُدِشْنُت َكّنَأ ٌنظَي َمِماَسلا نإ

 : ٌيْرْوُربْحلا لوَقَكَ ُهْسْمَل

000 

 قرف

 (8) هسا مسا م 0 هر هع ودعا كما لقا اق يأ

 ةبلص ةميظع ةرخص لفسأ ىلإ ةكرح ءيش عرسأف ضرألاب لاصتالا ىلإ هليم يف هل ءاوهلا ةمواقم
 مهؤوسي هنإف هرخآ امأ مظنلا يف قوذلا لها. :رسيا كيبلا لوأو .ٍلاع ناكم نم ليسلا عفدب ردحنت

 تاب هوتي نع يرحل رار ل لع نو ضل 1١ ضيصلا رتاج ير ا

 ًاليبس ةايحلا ىلإ ةعجرلل دجي ال ثيح ىلإ هب ىوهل ةلاحلا هذه يف هبكار ناك سيقلا أرما نأ ولف

 .خلا اًرفم اًركم هبشلا اذه بحاص نوكي فيكف
 اهل ةوق ال هبتع نم يكبت يتلا نإف .هل ىنعم الو ىنعم هيف نأ نظي ناك امك وهو رهاظ تيبلا
 نم نوكي ام دشأ يف لوقلا اذه نأ ىلع هنم ةاجنلاب هل ءاعدلا ىلإ ةجاح الف اهبتع يف هيلع
 .مدقت امك كصقني هانعمو كعفصي لدب كيفصي ىوريو .ةدوربلا
 فاقلا لدب ءافلاب فلخي ةياورو هعماوج ركذت ىتح هعماس قلخي ال تيبلا نأ فيك نايب مدقت
 سيقلا ءىرما لوق يف هلدب نإف دلجت ظفل الإ سيقلا ءىرمال هلثم ىوري تيبلاو هعجارف
 تيبلا ىنعمو .اًنارود رثكأ ةنسلألا ىلع هتديصق نأل رهشأ سيقلا ءىرمال هتياورو .لمجت

 بيبح ىركذ نم كبن افق» يف كبن وأ افق لعاف نم لاح اًفوقوف هفيلأت امأ .فورعم قورطم
 .هلوعفم مهيطمو .اًفوقول لعاف يبحصو .فقاو عمج وهو سيقلا ءىرما ةديصق يف «لزنمو

 فيعض وهو .هلاح ىلع لوعفملاو لعافلاو افقل اًقلطم ًالوعفم اًردصم اًموقو مهضعب برعأو

 افق لعف امأ .لمجتو اًنزح يأ :ىسأ كلهت ال :هل نولوقي ذإ ةيلستلل هباحصأ فوقو نأل
 ءاكبلل فوقولاب رمأ همدقتي مل نمو وهف ةفرط لوق يف امأ .ركذتلاو ءاكبلل فوقولا بلط وهف
 يف حيحصلا وه لوألا تارغالاب اهتاوفل فسؤي تايضام دادعتو ركذت ماقم ماقملا نكل
 . نيتديصقلا

 ىلع لدت اهعضو لصأ يف اهظافلأ تناك نإو سحت ال ٍناعم اهلك همالظو هرونو هرمقو هميغ
 نم رمقو رجهلا نم ميغ سملي فيكو ةرورضلاب سملي ال سحلا تحت عقي ال امو .سحي ام

 :ىوريو .ًالييخت نهذلا اهليخي نكلو بتعلا نم ةملظ وأ حلصلا نم رون سحي وأ بحلا

 يزرزبخلا هيف ىوري تيبلا لئاقو .فيرحت وهو بتعلا لدب بيغلاو حلصلا لدب حبصلا
 . يزرأزبخلاو



 نفي

(00 

 ةفإ

0020 

 ةّئيقارعلا ُةَماَقملا

 : ساَوُن يبأ ِلْوَقَكَو
 ١( م د 26 م *ن ع م جل 000 : 9 0
 '"ِءاَوَه ميدأ يف رون لاثمتَو عام ةلالغ يف ريبعغ ميِسن

 ناسخ: لونك ةئكع هني يذلا كيا انأو

 "!ِلّوألا ٍزاَرْطلا َنَم ٍفونألا ُمُش ْمُهباَسْحَأ ًةَميِرَك ووُجُولا ُضيِب

 نما 3 هِلْثِم ْنِم وه يذلا َتْيَب : علا هن ايككت دل لوطا وك يذلا تسلا اأو

 ْلَسُت ُهَق ُرْسَأ هنأ رم ذُف دج ْذُس ُمْسَأ ْقْبَأ شِع

 )با ص هي هو عاما و وما ىف -00-03

 ' لت نْنأ لد غز ْعُي بشأ ُرغآ مخآ بص مزآ ظِغ

 تحت سبلي راعش رسكلاب :ةلالغلاو .هنم عاونأ نم بكرم بيطلا نم برض وأ نارفعزلا :ريبعلا
 ىلع ّرم اًميسن هفصي ام رهوج ناك نإف .دلجلا.:ميدألاو .اًميقر الإ نوكي.الو عردلا وأ بوثلا

 سحي فيكف ءاوهلا نم دلج يف رونلا نم لاثمت وهو ءام نم هيف رطخي يذلا راعشو بيط

 ال ام وأ سمللا هكرد نع رصقي ام فطللا نم انل لثم هنأ سملي ال تيبلا نأ ىنعمف .سمللا

 .طلغ وهو رون لدب دوع :ىوريو .سمللا يف رثؤي ىتح ةمداصملا هنم ىتأتت

 ممشلاب فصتا نمل مشأ عمج :مشلاو .نسح يف اهالعأ ءاوتساو فنألا ةبصق عافترا :ممشلا

 يأ لوألا زارطلا نم ميضلا ةايإ فونألا مشف .ةماهشلاو سفنلا ةزع نع ةيانك ممشلا راص مث

 زارطلا نم فونألا مش» :تلقف تسكع ولو .هريغ لامكلا يف هيلع مدقتي ال يذلا ىلعألا طمنلا

 . سكعلا ةلوهس ىنعم وهو وه امك ىنعملا ناكل «مهباسحأ ةميرك هوجولا ضيب .لوألا

 نم :دسو .عافترالا وهو ومسلا نم : مساو .ءاقبلا نم : قباو . شيعي شاع نم بلط : شع

 .رمأي رمأ نم :رمو .شيجلا ةدايق ديري ةدايق دوقي داق نم :دقو .دوجلا نم :دجو .ةدايسلا

 يأ .ملكت اذإ هاف نم :هفو .ءاخس يف ةءورملا وهو ورسلا نم :رساو . ىهني ىهن نم : هناو

 لكشأ امع لأست يأ :لست .ةيلاعلا فراعملا نم كرس هنزتخا امو مولعلا نم كيدل امب ملكت

 رركم هف نوكيف تاجاحلا لاؤسب لستو اياطعلاب رمألاب «هف» رسفي دقو هحيضوتل ضمغ امو. هلحل

 .باصأ يف ةغل مهسلا باص نم بصو . يمرلا نم مراو كءادعأ ظغ يأ هظاغ نم ظغو . . دج

 :اًضيأ ىبنتملا لوق هنمو

 حيرت ماهسلاو بذعي مهس ينباصف هادي اتمرامو ىمرو
 يأ . هايس نم : بساو . كءادعأ زغا يأ وزغلا نم :زغاو . كءايلوأ محا يأ ةيامحلا نم :محاو

 نم :دو .هفك يأ هعزو نم :عزو .هفاخأ اذإ هعار نم :عرو .مهيرارذو ءادعألا انل رسأو بسا

 ىنث نم :نثاو .ةيالولا نم :لو .كراصنأ نم همزلت نمع ةيدلا لمحت يأ هتيد ىطعأ اذإ ءادو

 ىلإ هثعبت امو ةباهملا راوسأ نم اهيلع ميقت امب كضرأ ىلإ ريسلا نع كئادعأ دصق لوح يأ ينثي

 ةخسن يفو .كدجو كدعسب اهغلباو كينامأ لن يأ لينلا نم :لنو .بعرلا شويج نم مهبولق

 -دنزلا ىرو نم رمأ :رو .لن رسأ فار هنا رم :ىوريو .مدقتملا دج ىنعم يف وهو لص لن لدب



 اا ةئيقارعلا ٌةَماَقملا

 "”ةشلاخ ىلع دف غض انك  ْمُكِباَب ىلع يرغب عا ذقت : ساو يبأ ٍلَقَكَك .ٍفْذَحب َنيِهَرَو ٍفرَحب نيهُم َوْه يللا ثلا اأو
 : ٍرْحآلا ِلْوَمَكَو
 0و ِهْيَلَع اماَلَك َناَك 1 0ك اًنالَح نإ

 َلاَق .اًَحْدَم ناك «ءاض» َدَسُنَأ اَذِإَو .ًءاَجِه َناَك «اًعاَض» َدَسْنُأ اَذِإ ُهَّنَأ ىِيْعَي
 ه

 لمص

 .ِهِلاَح ٍرييْغَت ىَلَع هب ُنيِعَتْسَي ام ُهتْبَطْعَأَو . ِهِلاَقَم ْنِم هللاَو ُتْبَجْعَتَف :ماّشِه نب ىسيع
 . اَنقَرَتفَأَو

0 

 قف

 .دج ىنعم يف يه :لتو .ءافولا نم رمأ :فو .رفظلاو حاجنلا نع ةيانك وهو هرارش جرخ

 .دوجأو اًراركت لقأ اهانرتخا يتلا ةياورلاو

 اهآرو اولاق . يلحلا نيمئب اهنيزيف اهبحي ناك هنأ ريغ رظنملا ةحيبق ديشرلل تناك ةيراج :ةصلاخ

 ةنيزلا هديفت ال نميف ًالثم كلذ ىرجف تيبلا اذه بابلا ىلع بتكف ةرم ساون ابأ اهب عمس وأ

 الإ نيعلا احمف بابلاب رمف ساون ابأ اعدف تيبلاب تربخ امل ديشرلل تكشو .هتقلخ حبقل اًئيش
 رظناف تئش نإو بتعلا بجوم لعفأ مل :لاق هعنص ىلع ديشرلا هخبو املف ةزمه تيقبف اهسأر
 نم تيبلا جورخف .هتيع تعلق تيب اذه :لاقو هتعاقر نم بجع ديشرلا هآر املف .تيبلا ىلإ

 ريصت ةزمهلا دحاو فرحب قلعتم ءاجهلا ىلإ حدملا نم هعوجر وأ حدملا باب ىلإ ءاجهلا باب
 .ةزمه ريصت نيعلاو اًنيع
 حودمملا كلذ ىلع قرشيو ريني يأ ءوضي مالك وهف حودمملا اذهل اًحدم مالكلا نم تدجو ام

 عيضي رخافلا سابللاك هيلع عئاض مالك وهف ىنعملا ناك نيعلاب ةزمهلا تلدبأ اذإف هل لهأ هنأل

 اًحدم هاقبأ ءاش نإ دشنملا رايخ ىلع تيبلا عضو رعاشلاو .هسبلل ًالهأ نكي مل نإ هسبال ىلع
 مذلا ىلع بتوع اذإو اعاض تلق امنإ :لاق حدملا ىلع ميل اذإ ىتح ءاجه ىلإ هلوح ءاش نإو
 .ءاض تلق امنإ :لاق



 2 أ

 ةئنادُمَحلا ٌةَماَقملا

 اًمْوَي َناَدْمَح نب ةلَودلا ِفْيَس َسِلْجَم انرضخ :لاَق ماَشِه نب نئسيع يلدغ

 3 ُةَعاَمَجلا ُهَتْطَحْلَف ."'"لهسُت ِهيِف ُنْيَعلا َقْرَت اَم ىَتَم .ٌسَرَف ِهْيَلَع ضرع ْدَقَو
 اَم َلَذَبَو .ُهَدْهَج َدَهَج ْلكف ."اهَنَلِص ُهُيَلَعَج .ُهَتَمِص َنَسْخأ ْمُكُيأ :ِةَلوُدلا ُفِيَس

 ا ةَحاَصَملا ب الجر سمألاب ُثْيَأَر َريمألا هللا خضا هلق للا اقف قرت

 ٍهراَضْحِإِب ُريِمألا اة ا نو مالا ناني يك وا قالا دلو

 . ِهبْلط يف ُمّدَحلا َراَطَف . ِهِيَئْيَه يف هب َّلَع ةهاودلا مسا لاعف د (””وراَضحب ْمُهَلَضَمَل
7 

 ىف وهو ئيدتناو تره 2 نعد لاحةثأل ةوملغُي 0و اهب ِتْفَوْلِل اوُؤاَج ّمُن

 هلفاسأ ىلإ طحنت ىتح هيلاعأ رظنل هيف نيعلا يقترت الف هاندأ عم نسحلا يف ءاوس هالعأ نأ يأ )١(

 عم هنأ ىلإ ريشي هنأكو لهسلا ىلإ .لزن اذإ لهسأ نم لهست لصأو .نساحملا نم اهيف امب اًياجعإ

 .هاندأ رصبلا طلاخيل لهست مث هالعإ ىلإ لصتل هيف نيعلا دعصت بهلس هنسح
 .هل هتبهو هفصو يف داجأ نم :يأ .ةيطعلا :ةلصلا (؟)

 اذهل تراص دك ةفئاعنلا نيك هلا ىأ هيلعني اهاطر ووو ايه ىلإ هناك شح ةعامتلا هلا تللذ (6)

 راصبألا فوقوو .ضرألا ميدأ ىلع هيلعنب يشاملا يشمي امك اهميدأ ىلع يرسي همالكب وهو

 .هرظنم ريغ رظنم هنع اهليمتسي الف هب بجعت ام ةدشل هيلع
 هيلإ مهوعدي وأ هئاطعإب مهيرغي يأ :سانلا يلشي :مهيطعتسي يأ سانلا لأسي لدب ةخسن يف (4)

 سأيلا نم هيلإ لصو ام بيعي يأ .هباع اذإ اًنالف نالف ىقس نم :سأيلا يقسيو .هتحاصفب

 .ةلوصو اّسأب هيلع رقفلل نأك اهيف وه ىتلا ةدشلا ىنعمب سأبلا ىوري دقو .طونقلاو

 هباوج ةعرسب ءالؤه ىلع قافل يأ اخ دب هام تاوخللا رضاح ردصم ءاحلا رسكب راضحلا (5)

 .رضاحلا

 .هنيع تقولا كلذ يف ةلودلا فيس ىلإ هولصوأ تقولل هب اوؤاج (7)



 ا ةئئادُمَحلا ٌةَماَقملا

 1 اقفال .طامتشلا زيف نيفيو, 1 ترو اهيهنلع فقل لك دف قنزخلو

 .ِهِفْضَوَو سَرَفلا اًذه يِف ")اَهْضرْعَأَف ٌةَضِراَع َكْنَع اَنئمَلَب :ِةَلْوَدلا ُفِيَس لاَقَق َفَقَوَو

 :َلاَقَف .ِهِبوُيْعَو ِهِبوُيُع ٍفْشُكَو .ِهِبوُنُوَو ِهبوُكر َلْبَق هب َفْيَك َريِمألا هللا َحلْضَأ :َلاَقَق
 نيتنإلا ٌليِلَق .َنْيَنُدَألا ُليِوَط َوُه َريِمألا هللا حَلْضَأ :َلاَق مث ُهاَرْجَأَو ُهَبِكَرف . بكَ

 .2"'سمّنلا ُديِدَش ."*”عبزألا ٌضِماَغ .عُركألا ظيِلَع .(0ِثالّئلا ُنّيَل .ِثاَرَملا ٌعِساَو

 اللا ٌظِيلَغ متل ديد الا ُنيِقَر تقلا ُقّْيَض .سمخلا يطا

2) 

000 
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 ينام ماركا :امهيلع برشو رهدلا لكأو .رازإو ءاسك نايلاب نابوث :نارمطلا

 .ايلبو اقلخ ىتح ناهتمالاو لاذتبالا

 : طاسبلا مثلو .هيدي نيبو ةلودلا فيس عم نيرضاحلا فص طامسلاو .رضح لوعفم :طامسلا

 .همثل نع ةيانك وهو طاسبلا مش :ىوريو .هماقمو كلملل اًميظعت هلبق
 .اهرهظأ يأ :اهضرعأف :هلوقو .نايبلاو نسللا :ةضراعلا

 سأر وه وأ بلصلا راتح هيلع عمتجي رعبملا :ناروخلاو .سرفلا ناروخ :ثورملاو ثارملا

 يتأيس ثالثلا نيل :هلوقو .هفرحو هب رادتسا ام ءيش لكل راتحلاو .ربدلا هيف يذلا وأ ةرعبملا

 .همالك يف هنايب

 قدتسم وه وأ ةبكرلا نود ام ناسنإلا نمو بعكلا نود ام باودلا نم وهو عارك عمج :عركألا

 .اهريسفت يتأي عبرألا ضماغو .قاسلا

 :سرفلا ذماحم دادعت ىف برعلا ضعب لاق .اًديدش هسفن ناك سفنت اذإ يأ كيزحتلاب : سفنلا

 :مهرعاش لاقو .رخنملا ةدّدشملا حتفب :سفتتملاو .هسفنتم بحريو هسفن دتشي نأ

 رهتبت اذإ حيرت هنمف عابسلا راجوك رخنم اهل
 ةدشو ءافلا نوكسب سفنلا :ىوريو .ةعسلاب اهرخنم تعن يف ةغلابم عبضلا رحج :راجولاو

 .لاجرلا يف حدمت امك ليخلا يف حدتمت يد اهتماهشب سفنلا
 تكفنا اذإ ةبرخلا يف ةبصع وهو فقوملا اهفوج ينو ةبرخلا يهو كرولا سأر يف ةرقنلا :تلقلا
 :ةغبانلا لاق .اًدبأ أربت ال مث ةبادلا تجرع

 ارفزيل دارأ دق وأ سفن هب امنأك نيفقوملا تالق ديدش

 سأرو ذخفلا مظع هيف يذلا كرولا سأر ىلع كلذك قحلا قلطيو .اًضيأ قح اذه تلقلل لاقيو

 كيلع سبتلت الف ءيش هيف تبثي ام لك هلصأو فتكلا سأر يف ة ةرقنلاو ةلباولا هيف يذلا دضعلا

 .تسلا قيقر يف مالكلا يتأيسو فيرحت وهو فلقلا :ىوريو .نييوغللا تارابع نم يناعملا

 نوكت نأ ليخلا حدامم نمو .هتلآ اهنأل عمسلاب نذألا نع ربعف .نذألا ديدح يأ :عمسلا ديدح
 : ةبتع لاق نيتبصتنم نيتقيقر نيتددحم اهانذأ

 باصتناو ةفاطل يف ةدح خرم طيلعإك اهنذأ ىرتو

 عيرس رجش وهو ءاخلاب خرملا رمث ءاعو :طيلعإلاو .«ةموملم يف نيطيلعإ ريدي" :ديرد نبالو
 -يف) :لثملا هنمو رانلا تحدقنا نابطر نارضخأ امهو رافعلا ىلع خرملا حس اذإ :اولاق يرولا
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 ُديِعَب .رْجَّشلا ٌعِساَو .©عْسّنلا ُريِصَق .عْلصلا ُديِدَم .ِناَمَّنلا ٌضيِرَع .ِناََللا ُقيِقَد
 مرر اق ل 0 ل لا ل ل ا هرب ةيثكع 059

 اَذإ ٍلْيَسلاَو ."جاَم اذِإ ٍرْخَبلاَك ْرِضْحُي .«"اديِدَحلا َقاَدَمِب .ٍديِدَجلا َهْجَو ُرَْي
 .ساقتألا ُدْحَأَت َتْلِز ال :َلاَقَف .هيف اَكَراَبُم ٌسَرَفلا َكَل :ِةَلْوَُذلا ٌفْيَس َلاَقَق .َجاَه
 3 0 0 اسم نه < وو خد ال دي رجا هاا هلام كام 32 اب ن1 هل 6002 يا 00

 عمسلا نوكي نأ حصيو ةعمتجملا ةماهلا :ةموململاو .«رافعلاو خرملا دجمتساو ران ةرجش لك -

 :يرعملا لاق .هتوق هتدحو .ةعماسلا ةوقلا نم هتقيقح ىلع

 ريغلا نم ىقلي امب ءامسلا نع اًربخ هبلق تطعأ هينذأ نأك

 :ىبنتملا لاقو

 ايجانت ريمضلا ةاجانم نلخي اًعماوس يفخلا سرجلل بيصتتو

 .عبسلا ظيلغ يف مالكلا يتأيسو .دمحي لكو نيفصولل مهمالك يف ريثك كلذ لثمو

 ىمسي عولضلا ديدمو .قلخلا ماكحإ لئالد نم وهو اهلمكتسم عولضلا غباس : علضلا ديدم )1١(

 .رهاظ اهيف ىنعملاو علضلا ديدش علضلا ديدم لدب ةخسن يفو . عستتلا نييبت يتأيسو . عشرجلا

 :لاق تيرهلاب ليخلا نم مفلا عساو فصويو نيقدشلا قش :رجشلا نم دارأ (5)

 نحسؤبلا نادم لكونط: ليعضأ ماجللا راذع ريصق تيره

 .مهتلاطتساو هيدخ ناليسل هنسر راذع لاطو هيقدش قش ةلاطتسال هماجل راذع رصق :لوقي

 .رشعلا ديعب ىلع مالكلا يتأيسو .رحنلا رجشلا لدب ىوريو
 ضرألا ناضكرت هالجرو هادي سرفلا نم يرجلل قلطني ام لوأو .اًعيرس اًودع ادع :سرفلا حبس ()

 ليجحتلاب هفصي نأ ديري .كسمي عضوم انهله ذخأي لمعتساو .نيديلا لقن دنع امهيلع هدامتعال

 ىمسو .يرجلا لوأ امهب نأل اًحباس نيديلا ىمسو نيلجرلا قلطم نيديلا لجحم هنإ :لوقيف

 هنأ ديري حئالب علطي :هلوقو . ضرألا يف هلجرب عفدي يأ ضكر ىنعمب حمر نم اًحمار نيلجرلا

 يف حبصلا حولي امك ههجو يف ةعمال اهنأو هترغ فصي هتهبج يف رجفلا وهو حئالب كيلع لبقي
 اهب ريصي يتلا هنس :سرفلا حراقو نانسألا ودب نم همزلي ام كحضلا نم دارأو .مالظلا درب

 ةنسلا يف ولفلاو .لبإلا يف لزابلاك ليخلا يف وهو علطو هبان قش :اًحورق سرفلا حرقو .اًحراق

 .ىثنألاو ركذلا هظفل يف يوتسي حراق مث عابر مث ينث مث عذج مث يلوح ىلوألا
 :ديدكلا :ةخسن يفو .قشي يأ :دخي :ىوريو .هعطقي :هزحيو .ضرألا هجو ميجلاب :ديدجلا (:)

 .اهب قدي ةلآ وهو نيتمضب وأ حتفف رسكب قدم عمج :قادملاو .ةظيلغلا ضرألا وهو فاكلاب

 اهنأكف هرفاوح :ديدحلا قادم نم دارأو .ةضف متاخ لوقت امك هنم اهنأل ديدحلا ىلإ اهتفاضإو

 .ديدح نم تلبج اهتبالصل
 تقحالت برطضا يأ رحبلا جام اذإو مضلاب رضحلا مسالاو .هودع يف عفترا :سرفلا رضحأ (5)

 امك هيداهب هتوهصو هتوهصب هلفك قحالت ادع اذإ سرفلا اذه كلذكف اًدج ةديدش ةعرسب هجاومأ

 .جئاملا رحبلا جاومأ قحالتت

 -نع هب رّبع ناسنإلاو ناويحلا ةئر نم عفدنملا ءاوهلا اذه وهو كيرحتلاب سفن عمج سافنألاب دارأ (5)



 ١/1 ةَئنادُمَحلا ٌةَماَقملا

 ندم اه تلقت وشاف ضع لانكا مكتضو انقر 1

 ب اَمَو ."””نْيَيْحّللا يِلاَعَأَو وُطَخلاَو ("ارطَنلا ُديِعَب :َلاَمَق ؟ِرْشَعلا ُديِعَب َكِلْوَن
 ا امو.“ ِنْيَرْخِْملاَو .ِنْيباَرْعلا َنْيَب اَمَو .©*اَنْيَتَرِعاَجلاَو .ِنْيَبْقَولا 4كفز وع وعسل 00 20 2 اور عال 8(6) هور هوس 2

 كوُف ّضُف ال 5 .ٍقاَبّسلا ىف َةَياَعلا ع . "”ٍقاَفّصلاَو ِبّقَْملا َنْيَب اَمَو

 .بْيِسَعلا ٌريِصَق ةرطألا كوت دقت فن :َلاَق ؟عشنلا ُريِصَق َكِلْوَق ىَنْعَم امن

 20 ه 1و م و م 000 5 - 28

 .: ٍفيِظَولا ُريِصَق ِرْهظلا ْءيِصُق اسنلا ٌريِص .ِنْيَعْسُرلا ُريِصَق ِنْيَدْضَعلا ُريِصَق

 ةمزالمب هل وعدي .فورحلاب عطقو توصلاب فيكت اذإ سفنلا كلذل لاكشأ لوقلا نأل مالكلا -

 املو سارفألاب سافنألا نع ضواعت تلز ال يأ دايجلا ليخلاب ديجلا مالكلا ءارتشا يف لضفلا
 .ةحنم رخآلاو اًذخأ اهيفرط دحأ لعج لامب لام ةضواعملا نكت مل

 .امهتالآو هماجلو هج رس : ةعلخلاب دارأ )2230(

 مهراعشأ يف هركذ رثكي ليخلا فاصوأ دماحم نم وهو دعب ىلع ءيشلا ىري :رظنلا ديعب (؟)

 .لوطيو

 . قلخلا ةناتم نع ةيانك

 امه وأ هيذخف ىلع هبنذب سرفلا برضم :ناترعاجلاو .هينيع قوف ناتمزه سرفلا نم نابقولا (5)
 وأ لوألا ىنعملا نم اهيترعاج ىلع هتباد ىوك :لاقيو .نيذخفلا ىلع نافرشملا كرولا افرح

 نيب ظفل ريركت باوصلا ناكو .ةرعاجلاو ةرعاجلا نيب ام بقولاو بقولا نيب ام ديعب يأ .يناثلا

 نيترعاجلاو نيبقولا عومجم نيب ام دعبلا دارملا نأ مهوت يه امك ةرابعلا نإف نيترعاجلا يف
 .هعنمي ددعلا نإف كلذك سيلو رخآ اًفرط .ناترعاجلاو اًفرط نابقولا نوكيف

 .امهنيب ام ديعب يأ :نيرخنملاو :هلوقو .نيذخفلا ىلاعأ نايلي نالفسألا نيكولا افرط :نابارغلا (5)

 1 .اًضيأ «نيب ام» ةدايز باوصلا ناكو

 نم ةمالسلا عم اًدعابت ديري هنكل مومذم وهو اًجحف وأ اًججف نوكي ةرات نيلجرلا نيب ام دعب (7)
 .بنجملاب بقلملا وه دومحملا فصولا اذه بحاصو نيبيعلا

 نم جرخيل راطيبلا هبقني ةرسلا ىلع وهو ةبادلا نطب نم راطيبلا هبقني يذلا عضوملا :بقنملا (0)

 يذلا تحت لفسألا دلجلا وه :قافصلاو «هترس راطيبلا بقني مل ّبقأ» :لاق رفصأ ءام ةرسلا

 ةبقثلا :ىوريو .اهعساو ةدلجلا نيتم نوكي نأ كلذب دارأ نارصملاو دلجلا نيب ام وأ رعشلا هيلع

 ا ةبقنلاو

 انه اهنم دارأ محللا نم رفظلاب طاحأ ام مضلاب :ةرطألاو .ليخلا نم درجأ يأ :ةرعشلا ريصق (4)

 امك راطإلا نأ قالطإلا اذه هل غوسو .ىلعألا ةرئاد وهو رفاحلا نم رعشلاب طاحأ ام وهو راطإلا

 ال نأ هرصق نم دارأو .هنم رفظلاب طاحأ ام ةلزنمب هنم هتلزنمف رفاحلاب طيحم رعشلاب طيحم هنأ

 .هتدشو قلخلا عامتجا يهو ةرابضلا ليلد وهو ضيرع لصاف رعشلاو رفاحلا نيب نوكي

 -نم وهو فتكلاو قفرملا نيب يذلا كعارذ نم ظلغ ام :كنم دضعلاو .بنذلا مظع :بيسعلاو

 ١١ م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم



 ةَئنادّمَحلا ٌةَماَقملا ١4

 ضيرع ِةَهْبَجلا ى ضيرعع :َلاَق ؟ِناَمَّئلا ٌضيِرَع :كِلْرَك ىتثم امك .ٌتلأ شت :ُتْلُقَف

 ضيِرَع ٍبَصَعلا ٌضيِرَع بْئَجلا ٌضيِرَع ٍفِتكلا ٌضيِرَع ٍةَوْهَّصلا ضيِرَع ٍكِرَولا
 ؟عْبَسلا ظيِلَغ َكِلْوَق ىئْعَم امك ٌتْئّسْخأ :ُتْلُقَف .قُنْعلا ٍةَحْفَص ضيِرَع ا

 0 غْسْرلا ٌُظيِلَغ ىّوَّشلا ٌظيِلُع ةَوكُعلا ُظيِلَع "”مّرخَملا ُظيِلَع عاَرْذلا ُظيِل :َلاَق
 ال ل ا ال ل شلل دانت ظلك ِنْيَذِجُملا ٌظيِلَع هو

 يلاَعأ ُقيِقَر ََك َر ”مييألا ُقيِقَر ٍةَلَفْحَجلا ُقيِقَر ٍةَفِلاَّشلا ُقيِقَر ٍنْفَجلا ُقيِقَر :لاَق

 ل ل ل :ثلقف 4 نيضرغلا ٌقْيِقَر ِنيَندَألا

 ا لا ا ٍرْوَّرلا ٌفيِطَل :َلاَقَف

 ديلا نيك دولا مرمر اب كاظم ءرلاو ا ل ملا -

 مالك يف فورعسلاو يعم ايس الكل لاطل هتبالصو هتدش اسنلا رصف نم هارأو

 0 ا هذه هئاضعأ ىف رصقلا لا قاسلاو عارذلا قدتسم

 ءىطاللاك سرفلا ناكف اًريصق هيف مئاق لك ناك هقيظوو هاسنو هاغسرو هادضع رصق اذإ نكل

 .مدقت امك ةوقلاو زانتكالا نم همزال اهضعب يف رصقلا نم ديري نأ الإ هيف حدم يأو ضرألاب

 .اهاوقأو اهقثوأ اهضيرعو لصافملا بانطأ :بصعلاو .سرفلا نم سرافلا دعقم :ةوهصلا )١(

 ىلع الإ انه هركذل ىنعم الو صعصعلا :ةدكعلاو .ةدلبلا لدب ةدكعلا :ىوريو .ردصلا :ةدلبلاو

 .ةوكعلا ديري هنأكو ةبسانملا دعب

 غسرلاو .سأرلا ةذلج :ىوشلاو .زرغملا نم رعشلا نم يرع ثيح ةبادلا بنذ لصأ :ةوكعلا (©)

 ىنعمب «لابحلا» ذاحلا لدب ةخسن يفو .نمس الب اًظلغ دارأو .هنم دبللا عضوم وأ رهظلا :ذاحلا (:؛)

 .ديلا ةطبرأو قورعلا
 ريمحلاو لاغبلاو ليخلل ميجلا ميدقتب :ةلفحجلاو .هقنع نم مدقت ام وهو هيداه :سرفلا ةفلاش 2(

 لدب قيقد اهلك يف ىوريو .رصخلا نفجلا لدب ىوريو .دلجلا : ميدألاو .ناسنإلل ةفشلا ةلزنمب

 .قيقر

 .هالعأ نم سرفلا رفاح نطاب يف عفترا امو ةاصح وأ ةاون اهنأك رفاحلا نطاب يف ةمحل :رسنلا (0)

 :ةهبجلاو .اهديق نع انه اهقلطأ ناسنإلا دلج نم رهظ ام :ةرشبلاو .رسنلا لدب ةرشبلا :ىوريو

 هيلع تبني يذلا مظعلا يأ نيعلا جاجح يهو :ةبحلا :ةخسن يفو . نيبجاحلا نيب ام ىوتسم



 انهن ةّتنادْمَحلا ٌةَماَقملا

 يِلاَعأ ٌضِماَع :َلاَق ؟عّبرألا ٌضِماَع َكِلْوَق ىَنْعَم اَمَف هللا َكاَّيَح :ُتْلُقَف .2"”ةّياَجْعلا ع

 ىف ان للا." رطقلا راع واع اعلا قفباع وقررت فباق عيقملا
 ىَنْعَم اَمَه :ُتْلُك .""'نائِعلا ُنْيَل ٍفْزُعلا نيل ِنَْتْعَدْرَملا نّيَل :َلاَق ؟ِثالَنلا ْنّيَل َكِلْرَ

 ةنآ مف :ُتْلُق "1 نيتعلا مهل ليفوتولا يخل نين : َلاَق ؟ِنْي نيتثإلا ُليِلَق َكِلْوَق

 َتْنأ :ثْلُقَف ."ةّيردئكسإلا ٍدالبلاَو . ةيومألا ٍروُمّتلا ّنِم :َلاَق ؟لْضَفلا اذه ُتِبْمَم

 :لرت اهناك 7 دقاانبل تبعر نفعت  لفتلا 2 َعَم

 نيد مك ظلك ل دا اك ا لاا ا لا

 .ةبادلا غسر دنع متاخلا صوصفك ماظع نم صوصف هيف بكرم بصع ةياجعلا )١(

 ؤرما لاق .مظعلا ءىتان هيف باغ محللا زنتكم وهف امهزشانب سيل :نيفتكلا يلاعأ ضماغ (؟)

 : سيقلا

 لظنح ةيالص وأ سورع كادم ىحتنا اذإ هنم نيفتكلا ىلع نأك

 قدي وأ هيلع رسكي يذلا سلمألا رجحلا :ةبالصلاو .بيطلا هيلع قحسي يذلا رجحلا :كادملاو

 لصتي نيذللا نيلضعلا رخؤم :ناقفرملاو .ءاوتسالاو ةسالملا يف امهب هيفتك ىلعأ هبشي لظنحلا

 قيجاسلاو ةياعجلا نيطاجتسلا لب ورب يحارخللا فين + ناحاحستا» .ةاريمجلا اندلع
 راغص بصع وأ فيظولاب وأ عارذلاب وأ ةبكرلاب قزال قدتسم ميظع :ىظشلاو .طلغ امهالكو
 . ةزشان ةزراب نوكت ال نأ ءايشألا هله ضومغو .هيف

 .هماظع يأ :ردصلا نجانجو .فتكلا ةلباو نيب ةمحللاو ةوقرتلاو قنعلا نيب ام :ةغدرملا ()

 ءايشألا هذه نيلب دارأو .ماجللا ريس :نانعلاو . سرفلا قنع بدحم ىلع تبانلا رعشلا :فرعلاو

 .ديري ثيح ىلإ فطعنا سرفلا فطع سرافلا دارأ املكف اهفاطعنا ةلوهس

 ليفط نيمحللا ةلق عمج دقو .بصع نم لامشو نيمي نع بلصلا نافنتكي ام :رهظلا انتم (:4)

 محل ال يتلا :ةقرعملاو .يحل عمج :ىحلألاو .«اهنوتم حولت ىحلألا ةقرعم» :هلوق يف يونغلا

 اهيلع محللا ةلق نم رهظت :اهنوتم حولتو ..اهيلع
 ةيردنكسإلا ال سلدنألا روغث نم اهيلإ بستني يتلا ةيردنكسإو .ةيمأ ينب ىلإ ةبسن ةيومألا (5)

 .رصم دالب نم ةروهشملا

 ناهملا :لوذبملا هجولاو .لوهجملل ردصم هنأك هراقتحاو هناوه انه هنم داري هجولا لذب (7)

 ناوهلل ههجو ضرعو ةلودلا فيس بس ديري ال هنأل انه هل ىنعم الو لذنلا :ىوريو .رقتحملا

 . هليبس يف هلعج
 ةامزلا نإ :تيشو ةقامقلاب رخآلا لماع تلم اقلاع الع ناك ةيباحبلا  :ةنعاسلا" 6

 :ىوريو .هفخاسف اًفيخس نكت مل نإف ىقمحلا الإ يتاؤي ال هارت اذهل قمحأ فيخس

 امو فيخس يف ءافلا رجب ةيفاقلا قالطإ حبصيف فيخس ىلإ دج ةفاضإب «فيخس دج رهدلاف»

 .اهدعب
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 هاعيرو ريحب نسعو اًيْسِن ةّيمحلا عد

 نعش هيناتانتست١ ردع كيج متنا اكتر

 ميضلا نم يقوتلا يف اهبحاص لمتحي مكو اًفرش سمي وأ اًضرع نيشي امم ةفنألا :ةيمحلا )١(

 نع ةيمحلا هب بنت مل ول اهبيصي ناك عفانم نم مرحي مكو ءوسلاب اهموري نمم سفنلل ماقتنالاو

 نكل .برشملاو لكأملا يف ةعسلا وذ :فيرولاو .اهنايسنب لب ةيمحلا كرتب رمأي وهف اهدراوم

 امم رفوأ هنودجي ام لب ةفاخسلا ىف يردنكسإلا ىري ام ةذللا نم اهيف نوري ةيمحلا لهأ

 . هدجي
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00 

00 

 فرش

(0) 

000 

 4فز

 مايأ لكل نإف هلقان نأش نم عضيو هئراق قحلي بيع الو هيف رجه ال ام ةماقملا هذه نم ركذن

 .هرشن يف ةدئاف الو هركذ نم لجخي ام اهنم عدنو اًماقم لاقم لكلو اًمالك

 راد تناكو انه ةدارملا تناك نإف .اهنم ىقرشلا بناجلا ىهو دادغب نم ةلحم :ةروهشملا ةفاصرلا

 اهنم .بئاج ىلإ ةنيدملا بتاوج دحأ نم بهذي ناك وهن دادغب ةنيدم يف ءافلخلا ماقم ةفالخلا
 تلاط ام اهعطاق ربصلا زوعي ال ةدحاو ةنيدم ىف نيتلحم نيب ةفاسملا نأل ةرابعلا نم ديعب وهو

 :دادنب نين ةلااكلا رادو ةريصبلا ترا ةيلد اه د انجلاف هتف رحل دعاو
 غلب دنع ءاملل نايلغلا لصأو .ةرمج عمج :ظيقلا رامج :ىوريو .رحلا ةدش :ظيقلا ةرامح

 ردصلا يف ددرتي امل اًهيبشت ظيغلا نم هردص يلغي نالف :ليق مث .اهتاجرد دشأ هب ةرارحلا

 هنم ةقيقحلاب هبشأ راص ىتح كلذ يف لامعتسالا رشتناو ردقلا يف ءاملا نايلغب بضغلا دنع

 ظيغلا اهب لعفي اًسفن ظيقلا ةرامحل ليختي نأ غاسف هلئام ام هب قحلي ًالصأ دعو زاجملاب

 ناشيج يف هنم وهف هظيغي ام هسم بوضغ ةروص يف روصت نأو هترارحب يلغي اًردصو

 .نايلغو
 .هصلاخ :نسحلا رس (5) .هدجي الو هسمتلي :ربصلا هزوعأ

 هفوقس ىلإ نورظني موقلاف .نيطاسألاو ةدمعألا نع اهب ىنك فقاو عمج :فوقولا نم دارأ هلعل

 ةدوجو هيراوس نوركذي مث ةنيزلا عاونأ نم هب تيلح امو شوقنلا نساحم نم اهيف مسر امب اًبجع
 فقو عمج فوقولا نم داري دقو .كلذ وحن وحني امو اهئازجأ بسانتو اهلادتعا نسحو اهندعم

 مهركاذتو .فاقوأ هعمج يف رهشألا ناك نإو هيلع هعير نم قفنيل دجسملا ىلع سبح ام وهو
 .هفوقس نييزتو هئانب ناقتإ نم تنكم يتلا يه اهعير ةرفو نأل فوقولا
 . ةيادلا زجعب اهيبشت هرخا ثيدحلا رحع
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 ْلْدَبُي نَمَو ."ْفّْللا َنِكْمُي نأ ىلإ .ُفّلا يف ُنُمْكَي ْنَمَو ."0ْفَّدلاب ُقنْحَي

 ىلإ ا هم 600 5 لاب ٌقِرْسَي ْنَمَو ا ”حْرَملاب ا ْنَمَو اكل هام اب

 .اًسالتخا لاومألا ةبلس :نورارطلا )١(

 هصف لثم صف ىلع لاملا بحاص مسا شقن هنيعب لام ةقرس ىلإ مهنم دحاولا سفن تحمط اذإ (؟)

 برل هنأك لاملا بلطف هتيب لهأل متاخلاب ءاجو هتبيغ لاملا بحاصب رظتنا مث همتاخ ىلع هعضوو
 .هل هميلست نم ادب تيبلا لهأ دجي الف بلطلا ىلع هنم ةمالع متاخلاو تببلا

 نيبو هنع هنوفرصيو بولغملا نع بلاغلا نوفكيف بولغمو بلاغ نيب نولخدي نيذلا :فكلا لهأ (9)

 ةليح ال نيذلا مه وأ .حلصلا ىلإ نوعدي نم ريغ ءالؤهو هسالتخا مهنكمي ام نوسلتخي كلذ

 ءارو ةليسو نولمعتسي الو فاطتخالا نكمأ ام ىتم مهل حولي ام نوفطتخي مهفكأ يف الإ مهل

 .ىرخأ ليح عم نكل هفك لمعتسي قراس لكف الإو كلذ
 هيف فورعملا ردصملاو هعباصأ نيب مهاردلا قرس يفريصلا فق نم ردصم هنأ رهظي :فقلا (5)

 .فنصملا هاورو ةغللا ةلقت ضعب هوري مل ردصم هلعلف فقلا ال فوفقلا

 لايكملا يف فيفطتلاب هتقرس نوكت نم مهنم نأ ديري .هئلم نم صقني ام وهو هفافط :ءانألا فط (5)

 .هنم صاقتنالاو

 هل نكمأ ام قرس دوجس وأ عوكرب اولغتشا اذإ ىتح نيلصملا فص يف فقي :فصلا يف لاتحي (1)

 .اهوحن وأ بايث نم
 رداب هسراح وأ تيبلا برك مهعنامي نم اودجو نإف هنم اوقرسيل تيب ىلإ مهنم ةعامج لخدي (0

 قونخملا ةحيص عمست ملو لوبطلا تاوصأ تعفتراف مهفوفد نورخآلا برضو هقنخ ىلإ مهدحأ

 هيف نوكي لوبطو فوفد هيف اًنيب نأ ىلإ نهذلا هجوتي ال ذإ سانلا رئاس ىلع ربخلا يمعو

 .ةبلسو نوقراس

 نمكيف مهفئارط هيلع نوعضي يذلا فرلا ىلإ يقتريو هلهأ نم ةلفغ ىلع تيبلا لخدي نَم مهنم (8)

 نم بثو ةصرفلا تناح اذإ مث هيطو هيلع ام فل نم نكمتي ىتح هيف ةعوضوملا ءايشألا نيب هيف
 ذخأ امب اجنو فرلا

 مهدوقن ةدوج يف نيككشتملا ضعبل ضرعتي مث همف يف ةفئاز وأ ةجئار ريغ ةئيدر مهارد عضي (9)

 مث هيف نم اهينديو مهاردلا لوانتيف مهل اهدقن يف مهنذأتسيو يفريص وأ ٍرتشم نم اهضبق دنع
 .هوحنو فئاز نم همف يف عضو امب اهلدبي ةقيقحلا يف وهو اهتدوج نيبتي هنأ اهبر مهوي اهحسمي

 هقرس ناك ام كلافغإ ىلع كمال مث حزاملا ةئيه يف كيلإ هدر هل تنطف اذإف اًئيش كنم ذخأي(١0)

 . هتلفغأ نإ هعايض كرذحو

 دوقن سيك هيدي نيبو صخش ىلع لخدي نأك ةقرسلا لعف نيع وه هحصن نوكي :حصنلاب قرسي )١١(
 نيرارطلا دحأ هيلع لخدف (هيلع هدي عضيو) اذه لثم سيك هيدي نيب ناك اًنالف نإ :هل لوقيو

 بابلا قلغأ جرخ اذإ ىتح بابلا وحن لبقأو هيدي نيب نم هذخأو اذكه سيكلا ىلع ضبقف
 -الإ رعشي الو ةياكحلل يغصي لهاذ سيكلا بحاصو برهو هلك كلذ لعف دق وه نوكيو .اذكه
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 0 جْنَريِنب َلاَتحا وأ .' *”جئَبلاب مون ْنَمَو ٠ "'لْفُس ْنِم ّضزألا ّقَشَو .2"”ٍلْفَقلاِ

 تالافتحالا ضعب يف انم دهشم ىلع انمايأ يف اذه لثم عقو دقو .هيلع ةليحلا تمت دقو -ء

 .دلاوملاب رصم يف ةفورعملا

 جاه ام نكسي امهنم لك ىلإ هدي دمف حلصيل ءاج امهنيب عازنلا كبتشا اذإ ىتح نيعزانتم بقري )١(
 يف امهو امهدحأ نم وأ امهنم هدي هيلإ تلاط ام بلس هل ىنستي ىتح امهنيب ددرتي لازي الو

 .امهيف هنأشو امهنأشب لغش

 يفريصلا يدي نيب ام ذخأيف ًالثم رائيد فرص ديري هنأ ةلعب يفريصلا يتأي اذهو .عمج :شمق (؟)

 .رفيو
 دعب خسنلا ضعب يفو .اًمئان هكرتيو لاملا ذخأيف مانيف هموانت هيف رثؤيف لاملا بحاص دنع موانتي (9)

 باوصلاو «فلألاب كرغ نمو فلخلا ىلإ جز نمو قوسلاب جلاع نمو قحلاب مصاخ نمو» اذه

 .دعب اميف اهركذيس هنأل عضوملا اذه نم اهفذح

 طسب هنم قرسي يذلا تيبلا لخد اذإف درنلا اًبحصتسم ةقرسلل بهذي يذلا :درنلاب تهاب نم (:4)

 يف هفصني الو هملظي هنأب ىدانو حاص هيلع ضبقي هنأ ققحتو رادلا بر هل نطف نإف .درنلا
 خسنلا ضعب يفو .هدي نم وجني وأ اًئيش هنم ذخأي ىتح هب لازي الو هب هرمق ام هعنميو رامقلا

 ييحي نميف هركذ يتأي هنأل لحملا اذه نم هفذح باوصلاو ؛درولاب فحتأ نمو» اذه دعب

 .كلت دارفأ نم درف هذه نأ ديرأ ةدحاو ةليح هذهو كلت نإف نيحايرلاب

 بايثلا قوف هب يدتري ام انه هب دارأ ةفحلملا هبشي قيقرلا نيللا بوثلا وهو ةطير عمج :طيرلا (5)
 هيف ام ذخأو هعطق نم نكمتي الو بايثلا تحت نوكي مهاردلا ىلع دقعي يذلا :نايمهلاو .اًملطم

 اهفرط طيخي ذخأيو هقتاع ىلإ هتطير عفريف لجرلا فلخ يشمي قراسلا اذهف طيرلا فشكب الإ
 ال :هل لاق حاصو نايمهلا بحاص هب سحأ اذإف نايمهلا فشكيل اهنم قتاعلا ىلع امب لفسألا

 لبق وأ قرس دق نوكي نأ دعب وجني اذهبو بحت الفأ اذكه كتطير كل طيخأ تنك دقف فخت

 .رهاظ ةبلاغملا يأ ةرباكملا نم عون باوجلا اذهو .كلذ

 رجاتلا هعضيف هحاتفم ريغب هحتف لهسي وأ روسكم لفقب ًالثم رجاتلا يتأي يذلا وه لفقلاب ءاج نم (7)
 .رجاتلا نزخم يف عدوتسا امم ذخأيو هحتفيو اذه يتأيف هنزخمل اًقلغ

 ام قرسف قشلا نم لخد ليللا ءاج اذإف هلخاد ىلإ قشلا لصي ىتح تيبلا لفسأ نم ضرألا قشي (0)

 .ءاش

 :جنبلاو اهريغ وأ ىولح امإ جنبلاب هطلخ دق اًموعطم همعطي ىتح لاملا بحاص ىلع لاتحي (4)

 .دارأ ام هلام نم قراسلا لانيف مونلا هبش هذخأ هنم لاملا بحاص لوانت اذإف فورعم ردخم

 هرهاظم نم نوري ام ةبارغل بولقلا ءافعض هل عدخني رحسلا هبشي ةذبعشلا نم برض جنرينلا (9)

 ىتح مهبولق كلميو مهراصبأب ذخأي وأ .هتبارغ نم مهرهب امل نيراتحم هيلحتنمل لاملا نولذبيف
 . هلدنيف هلدن نم قراسلا نكمتيف مهيديأب نوكي ام ظفح نع هيف رظنلا مهلغشي
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 .ِتاَماَقَملا يِتأَي نَّمَو .'"0ِتاَماَلَعلا ٌباَحْصَْأَو .©*ريِعلا َّعَم َراَس نَمَو .«*”ريبلا

 َبَعاَل نَمَو .©”؛رْطلا َرْيَط نَمَو .ٍفْوَخلا َنِم ْذاَل ْنَمَو .””فْؤللا َنِم رك نمو
 زيدي قمر 3" "لوبلاب نرش قمر“. "ريع الو سلخ :لافرنتشلاو

 .نيديدجب امهلدبيو نيعمتجملا نم ةلفغ زهتنيو نيقلخ نيلعن دجسملا وأ مامحلا ىلإ ذخأي )١(

 ضرألا ىلإ لزني مث شرفو بايث نم اهيلع امب البح دشيف الثم حوطسلا وأ ناردجلا ىلع دعصي (؟)
 لابح هعم نوكي نأ قراسلا اذه لثم ىلع بلاغلا نأل لبحلا ىنث امنإو هيلبح هب دش ام بذجيو

 دعب خسنلا ضعب يفو .نينثالا يف رصحلا دارملا سيلو ةددعتم ءايشأ ةقرس نم نكمتيل ةددعتم

 .باتنم يذ ىلع بابلا محتقي نميف يتأي هنأل هفذح باوصلاو «فيضلاك كءاج نمو» اذه

 .فيضلا :باتنملاو

 .قيرطلا عاطق مهو هب بلاغ :فيسلاب رباك (؟)

 نجلا نم هنونظي هنوفاخيف ءالدلا عم مهيلإ دعص ءاقتسالل نوقتسملا ىتأ اذإ ىتح رئب يف ءىبتخي (:4)

 .هانعمب وهو دعصي لدب جرعي :ىوريو .مهبلس ىلإ مهفوخب عرذتيف
 نيرفاسملا دحأ هنأك اهعم قراسلا ريسي ةريملا لمحت لبإلا ةعامج يأ ةلفاقلا رسكلاب :ريعلا (5)

 .مهنع ىراوتو ذخأ ام ذخأ مهنم ةرغ دجو اذإ ىتح نودصقي ثيح دصقي

 قرطلا ءائبأ ىف هارن امك ضعب نع اهضعب اهزييمتل ةدهزتملا فئاوطلا هذختت ام تامالعلا نم دارأ (7)

 نمف اهلهأ هب ايزتي اًّيز ةقيرط لكل نإف ةرخآلا للملا يف مهلاثمأو دهعلا اذهل نيفوصتملا
 مهلثمو .مهلاومأ سالتخا نم نكمتيف هونمأيف سانلا رغيل ءايزألا هذه نم يزب ايزتي نم نيقراسلا

 هعفدي الو ةعيفرلا تاماقملاب لصتيو تويبلا جليو ءايلعألا سابل سبلي وهف تاماقملا يتأي نم

 . ةقرسلا نم هتيغب كلذب لانيف اًريقوتو ًءايح ظافحلا

 نإ :لاق هل اونطف نإف هذخأ هدجو امف اًنيب لخديف مهنم راف هنأ قراسلا مهوي .سسعلا :فوطلا (0

 .ةليحلا هذهب وجنيف ببس الب بلطي مولظم وهو مهبلط نم يفتخيل ءاج امنإو هبلطي فاوطلا
 تحال اذإ ىتح هب سيلو فئاخ هنأ كمهوي كيلإ ءىجتليو كب قلعتي فوخلا نم ذال نم هلثمو
 . ىضمو هتيامح ىلع كركشو ذخأ ام كنم ذخأ ةرغ كنم هل

 يريط ذخآل تئج :لاق هل نطف اذإف قرسيل اهيلإ لخدي مث رودلا ضعب ىلإ هريطي اًمامح ذختي (4)
 .مكراد نم

 نم بلطيو ناكم يف اًئيش نوأبخي فورعم ريسلاب بعللاو .ةليطتسم دلج نم ةدق :ريسلا (9)
 هيلإ ةيرنلا"فلقتلا تاصأ:نإف ةهليسر» ىأ هذي ىنلع نينسلا تربه سعي مل نإف تعب عب نأ نصحشلا

 نم ولخي ال وهو بعللا اذه لثم ىلإ قراسلا كبلطي دقو ءاذكهو هريغ لأسيو ءيشلا ءىبخي

 .ررضلا :ريضلاو .بلسلل ةصرف اهزهتنيف ةعزانم
 ناك هنإ لاق هل نطف نإف ديري ام هنم ذخأيو لوبي هنأك ءانفلاب ناك نإ لاملا بناجب سلجي(١٠)

 ام هنم ذخأيف ءايح هرصب لاملا بحاص ضغيف لوبي هنأك هتعوس فشكي نَم هنمو .لوبي

 . ءاش
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 . "”قوُتسَبِب َءاَج نَمَو .“"'قوُبلا يِف ُحُمْنَي اَمِب 0 يف 0 ند لوقا
 هسآد مم 05 ه5 هاشم تلا صمم (60) 208 ناعما خرم هّكم

 يف كَءاَج ْنَمَو 020 يشر ف حلو ا اا لل ١ كلا داع 006 1 ١ قبلا 8 4

 ْنَمَو .نيواَوَّدلا ٍناَوْعْأَك .*' '”نيِزربطلا ُباَحْصأَو .' "ِنيِجاَيّرلاب يِّبَحُي .نيجلا هم هدف ع نصا وا ل رك ميم مكس (9) م هلع

 مهلاه ام عفدب مهلاغتشا زهتنيف امههبش وأ قيرح وأ ةكرعم لوه يف اوعقي نأ سانلاب صبرتي )١(
 .سالتخالل ةصرف

 :قوبلاو .اهيوقي ءاودب ةوهشلا جلاعي هنأ همعزب سانلا شغي يذلا وه خلا قوسلا يف معطأ نم (؟)

 . ةيانك

 هل رسيت نإف برشلل ءام بلطي هنأ كمهوي هب كئيجي .راخف نم ةلقلاك ءانإ :ةقوتسبلاو قوتسبلا (*)

 .هل ءاج امي جتحا هب رذن نإو هذخأ ءيش

 كناتسب ةمدخ هيلوت ىتح اهتمدخو نيتاسبلا ىلع مايقلا يف قذحلاب هسفن فصي مهدحأ كيلإ يتأي (:)

 اًبئان هنظي هنأل قرس اميف اًفرصتم هاري نم هرمأ ىف هبتشي الو ءاش ام هنم قرس هيلع هتنمتئا اذإف

 مهركذ مدقت' قيئاسبلاب نوتأي نيذلا نإف ميمعص' نيغ وهو. نيناسبلا لدي: قيناسبلا "3 ىووي :ةكلتع
 .قوتسبب ءاج نميف

 ام نوذخأيف هتوك نم تيبلا لخاد ىلإ مهيديأ نودمي ءالؤهف ةوكلا يهو ةنزور عمج :نيزاورلا (5)

 ةغللا لهأ دنع فورعم وهو نيتاسبلا ةكلاشمل ءايلا داز هنكل نزاور عمجلا قحو .هيلإ اولصو

 0 نيزاورلا لدب ىوريو .سابتلالا مدع دنع

 مهومواق نإف مهعم ام مهوبلس رحبلا مهب اوطسوت اذإ ىتح مهئفس يف سانلا نولمحي ءالؤهو
 . مهوقرغأ

 سرفلا عمجي نأ :ربضلا لصأو .بثو يأ ةدجوملا ءابلاو داضلاب :ربضو .يلاعلا ءانبلا :حرصلا (7)

 ام هنم قرسيو هيف نوكيف ءانبلا ىلع بثي دقل ىتح هتكرح فخت نْم مهنم يأ .بثيو همئاوق
 .اهل ىنعم الو (تحت نم ةانئملا ءايلاو ةلمهملا داصلاب) ريص :خسنلا ضعب يفو .هيف زرحأ

 حطسلا ىلإ اهيمريف ةفوكعم ةلآ هفرط يف لبح هعم هنكلو بوثولاب يلاعألا ىلإ دعصي ال اذه (0)

 :حطسلا يف ف ملسف هنم قرسيف تيبلا لخدي هنم مث حطسلا ىلإ لبحلا ىلع ىلع دعصيف هيف بشنتف

 .اهايإ هيطعي هنأك هيلإ هتلآ لصوأ
 ام قزمي وأ ديري امع هدصي نم اهب لتقي نيكس هعمو دحأ هب سحي اليك ةنيه ىلع ىشم :بد (6)

 يف قراسلا ةراهم ىلع لديل نيط نم هنأب طئاحلا صخو .هتقرس ىلع مزع ام نيبو هنيب لوحي

 ٌرجآ وأ رجح نم طئاحلا ناك ولو هكسامت فعض عم طئاحلا اذه ىلع هبيبدو همسج كاسمإ

 .بيرق هب كسمتلا رطخف نيط نم وهو امأ .هب كسمتي نأ هيلع بادلا ىلع لهسل

 .هدجي نم وأ تيبلا برل اهءادهإ ديري هنأك امههبشي امو درو وأ ناحير هدي يفو تيبلا لخدي (9)

 .هنكمأ ام ذحأي مث

 دلقتي نم نيقراسلا نمف .ةطرشلا ناوعأ اهلمحي ناك ربطلاب اهنع ربعي حالسلا نم ةلآ :نيزربطلا(١٠)

 -هب رفظ اذإف ةليح ةيأبو قيرط يأ نم هنم ةقرسلا ديري يذلا تيبلا لخدي مث يطرش هنأك ةلآلا هذه
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 نطُقلا ُلُمَأَو ."”حيِتاَفَملا ُباَحصْأَو ."!ِنيِناَجَملا مْسَر ىَلَع يباب

 :ناذلا نك خذي ندر“: تاقا نت قر ىلع تالا حفلت نمو 1217فل

 يِف ٌقِرْسَي نَمَو .ِنيِكاَسَملا ْيِز ىَلَع .نيللاب ُلْخْدَي نَمَو .َراَرز نَم ٍةَروُص ىَلَع

 َفْلَح نَمَو .""ِنْيَدوُعِب َلَس نَمَو .“ضْؤوَخلا يِف َنَكْمأ اَذإ .ضْوَحلا
 ٌتلاَخ 5 00 هن ع ا َطَلاَغ ا 01
 م

 .اذك ةمهت يف ةطرشلا بحاص ىلإ كبلجل تيتأ دقف يعم ضماو مق نأ رادلا بحاصب حاص -

 ىلع مهضبق هيلع نوضبقي الف كلذك رمألا نأ سانلا نم هآر دق نوكي نّمو تيبلا بحاص نظيف

 .تلفأ ةاجنلا ليبس دجوو جرخ اذإ ىتح هرمأ مهنم رومأملا لثتمي لب قراسلا

 تاكرحلاو تاوصألا يف طلخلاو نينألا ىف ذخأ هلمعل ظقيتمب سحأ اذإف ةقرسلا لمع سبالي )١(

 ١ .ةذخاؤملا نم ملسيو كرتيف كلذ هب نظيل نيناجملاب اًهبشت
 .قيدانصلا وأ تويبلل لافقألا حتفل ةريثك حيتافم مهعم نوبحصتسي نيذلا حيتافملا باحصأ (؟)

 اليبس نودجيف اهنوبلطي مث تويبلا ىلإ حيرلا ىرجم يف اهنوريطيف نطقلا نم فئادن نوذخأي ()
 اذه يفو هنوبلطي مهف حيرلا هتعزتناف مهيديأ يف ناك نطقلا نأ ىوعد وهو تويبلا كلت لوخدل

 .بلسلا نومنغي بلطلا
 جلي نّم نيقراسلا نمف .اًميض كيلع لزني يذلا كباتنا نمو .سانيتسا نودب هجلي بابلا محتقي (:)

 رادلا يف لخدي نَم وهو هدعب يتأي يذلا هلثمو .ىرقلا بلطي فيض ةئيه يف وهو بابلا كيلع
 دعب يذلاو .ةدم رصقأ هتماقإو لوألا نم لجعأ ىناثلا نأ امهنيب قرفلاو .رئازلا ةروص ىلع

 1 .مايألا هذه يف سانلا نيب ريثكو رهاظ

 بايثلا فطتخا هوحنو ضوحلا يف لزنو هبايث علخ اذإ ىتح محتسملا بقاري نم نيقراسلا نم (5)
 نكلو لمعلا صيصختل سيل ركذلاب ضوحلا صيصختو . ةيببس ضوحلا ىلع ةلخادلا يفو :رفو

 لعفلاو نيعلاب باوصلا لعلو فاكلاب نكمأ اذإ خسنلا ةماع يفو .مامحتسالا يف بلغألا هنأل

 نئمطيو ضوحلا يف محتسملا نعمي امدنع ىنعمب ضوحلا يف ناعمإلا لصح اذإ يأ لوهجم
 رمألا ريمض لعافلا لعجب الإ نكمأ حصي الو قراسلا رثأ يف جرخي نأ هيلع بعصلا نم دوعيو

 .اهتقباسك ةيببس يف لعجو قايسلا نم فورعملا
 ةليوط اًصع لسرأ هتذاح اذإ ىتح ريعلا رورم رظنني هتيب حطس ىلع موقي يذلا نيدوعب لس نم (3)

 .اهوحنو باوثأ نم هعزن لهس ام لامحألا رهط نقناهب نراك نجحملا سأرك اهسأر
 نأ ميظعلا كلذ لجخي ثيحب ريثكب سيل اهريغ وأ دوقنلا نم اًرادقم سانلا نم ميظع ىلع يعدي (0)

 هعفد ىلإ رطضيف هنم ةءاربلا ىلع فلحي نأ فنأي يضاقلا دنع رضح اذإو يضاقلا ىلإ هيف قاسي

 ْ .يضاقلا ىلإ لصي نأ لبق
 الو اًسيفن اًرهوج هيف نأ مهوي قلغم زرح يف اًئنهر هدنع عديو الام هنم ذخأيف رجاتلا ىلإ يتأي (0)

 .رهاظ هانعمو طلاغ لدب نهرلاب لصح :ىوريو .كلذك نوكي

 رفاسمل يتأي قراسلا اذهو .ةصلوبلاب راجتلا دنع مويلا ةفورعملا يهو ةجتفسلاب لماع :جتفس (9)

 -بهذت يذلا دلبلا يف نالفل ةجتفس كيطعأو دوقنلا لقث نم كحيرأ :هل لوقيف اًدوقن هعم لمحي
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 اد ١ تو ول قلاب ع < مع سلا (0 هد اهي مع )١(

 ردت ملأ :َلاَق نَمَو *”ِرْدَّصلا ىَلَع ًطاَخ ْنَمَو .ْمُكْحاَو ْرظْنا :َلاَقَو ا

 اذ َسْيَل :َلاَقَو . مْوَقلا َعَم 2 جل نم 1و 80و اذ ل مو" ذه ققو نضع نهر

 كلذ نم ءيشل نوكي الو انهله تعفد ام كانه كيطعي وهف ةلماعم هعم وأ نيد هلبق انلو هيلإ -

 . ةقيفح-

 ريئاند وأ مهارد هنم دقني اًسيك زربيو ةعلس يف همواسي رجاتلا ىلإ يتأي يذلا :سيكلاب فلاخ نم )١(

 وأ همك ىلإ سيكلا در رادقملا ةلقل رجاتلا ضري مل اذإف نمثلا هدقني هنأ همهوي رجاتلا رصب تحت

 ناك يذلا ريغ اًسيك جرخأ امهنيب لوقلا مت  اذإ ىتح رجاتلا سكامي وهو هبايث نم رخآلا هعدوتسم

 ريل و ال لو هيلع يالا ودل نسل ان لقبا يمر نرد دا لق

 دعي دوقنملا ذخأيف مهاردلا وأ ريناندلا الإ سيكلا يف فرعي ال وهو رجاتلا ىلإ اهعفدي مث سولف
 فلاخ لدب ىوريو .اجنو ةعلسلا ذخأ دق قراسلا نوكيو هرهوج ىف لمأتلا ديجي الو طقف هداحآ

 ةقيرطلاو سولف ةقيقحلا يف وهو ريئاند هنأ ىلع اًسيك كعدوي يذلا وهو سيكلا كعدوأ سيكلاب
 .انركذ ام يه لادبإلا يف

 هبايث نم ءىباخم ىلإ دايجلا لسريو افويز اهيف لخديف هريغل مهارد دقتني يذلا سيلدتب جز نم 000

 . مهاردلا بحاص رعشي ال ثيح نم

 علسلا نم مهيطعيف سيلافملا ضعب لماعي ذخأ مهلاومأ ىلع هونمأ اذإ ىتح راجتلا دقاعم دقعي ()

 كئنلوأ ةمذ يف ام نأ عقوي نأ دعبو .حبرلا مج ةلماعملا عساو هنأ مهوي اهتميق فاعضأب
 دنع تكله دق هيبلاطم لاومأ نأ ىعداو سلفم هنأ رهشأ راجتلل هتمذ ىف ام يواسي سيلافملا

 .اًديثك اًئيش لاومألا نم ىفخأ دق نوكيو هينيادم
 هنأ ىعداو هب قلعت مث هعبت فارص وأ رجات يدي نيب اًدوقن لمح دق اًناسنإ ىأر اذإف همك صقي قض

 يل اومكحاو هيف تدقع تنك ام ذخأو يمك عطق فيك اورظنا :سانلل لاقو هدوقن ذخأو هراج

 . هيلع

 عرش مث هبيبالتب ذخأ عدخني اًرغ ىأر اذإف اًطيخو ةربإ بحصتسي طيرلا يف رباك نم لثم اذه ()
 ام هبلسيف هلوقو هلعف ةبارغل كلذ شهديف هل ىلوأ كلذ نأب رغلا حصنيو هردص ىلع هبوث طيخي
 .فرصني مث هتشهد لاح يف هبلسي

 هبايثب كسمأف قراس هفداص مويلا اذه نالفب عقو ام ردت ملأ :هل لوقيف عودخملا ىلإ يتأي (0

 ةعقاولا نم بجعتيو هبوث نم مهاردلا عضوم ىلإ لوصولا هل رسيت هتبذاجم يفو هبذاجو اذكه

 نامزلا نأ ريغ اًقدص بلقنيف اًبنك لوقلا نوكي هل اهيوري نمب اهعقوأ دقو الإ فرصني الف

 تطبترا ام ضرقيف دوقنلا ناظم ىف هضعي ذخأ هعم كبتشا اذإف ةعزانملاب اًصخش أدبي ضع نم (0

 ويغو .هنغ' لسنا دقو :هيحاص هنع. ضيهتيف هدي نق: ةكتتمي امب هوحتو .توثلا ظبري :دش نمو .هب
 ْ .لفاغ

 سلتخيو فويزلا اهيف سدي هريغل مهاردلا هذع يف وهف سيلدتب جز يذلا لثم دع اذإ سد نم (4)
 .دايجلا
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 2 كلاب قرش 0 00 ىَلِإ ُ 00 ينال ُكَدَع ا د

 تاحضاو ب "تفك نديقتي قو: .0بزنلا ني لفل قعر "وطلاب

 َحِبَر ْنَم ٍرْكِذ ىلإ ُتيِدَحلا ٌرَجْنَأَو .ٍفيَللا َنِم ٍلْبَحلا ىَلَع .“''”ِفيِطاطَخلا

 هنومهوي مهو مئانب سيل وأ مئان هنإ نولوقي امب هوظقوي ىتح نوطغليف مئان ىلإ هباحصأ عم يتأي )١(
 همون يف مهنيب فالخلا دتشيو مهل اديك موانتيف هيلع هعالطا نوفاخيو ءيش نفد نوديري مهنأ

 مهلمع ىهتنا اذإف مهعفدي الو موانتي وهو هعم امو هبايث هبلس يف نوذخأيف هلاح نونحتميف هتظقيو
 هنأ نظي وهو هتعدخل نورفحي اوناك امنإو اًئيش دجي ال وأ اًفْزَحخ هدجيف نيفدلا ذخأيل ماق اوبهذو

 .مهل ديكي ناك

 سأر يف لعج دق نوكيو ريناندلا نم فلألا وحن عسي اًموتخم اًءولمم اًسيك رجاتلا دنع عضي (؟)

 ريناندلا نم ذخأيو سيكلا حتفيف رجاتلا ىلإ عجري مث سولف هتيقبو ريئاندلا نم اًرادقم سيكلا
 الإ ىقبي الو ريناندلا فزنتسي يتح اذكه لازي الو همتخيو علسلا نم اًئيش هب يرتشي ام

 هعم عيضي ال ام هدنع نأب قثاو رجاتلاو اًريثك اًضرع هنم ذخأيف رجاتلا ىلإ يتأي مث .سولفلا

 هيف دجي الف سيكلا حتفل رجاتلا رطضا نمزلا لاط اذإف كلذ دعب هيلإ دوعي ال مث هيطعي ءيش

 .سولفلا الإ

 اًئيش ذخأيف ةعابلا وأ ةفرايصلا ىلإ نابهذيف رخآ صخش عم قراسلا قفتي .عفد ىنعمب انه :جز 5

 بهذيو هذخأيف هبحاص ىلإ لاملا بر هب سحي ال ةفخلا نم عونب هعفدي مث هدي يف هبلقي

 .عنصأ امف بهذو بلس هللا هنعل لوقيو قراسلا برطضيف

 تنك لوقيف اهنع لاؤسلاو هلاح يف لمأتلا ىلإ تلم هتيأر اذإف هديق ىف فسري ىشميو هسفن ديقي (4)

 قرس ةرغ كنم دجو اذإف يد هدويق كفتو هل قرتف ءانعلا ةدش اعلا م يناعأ اًريسأ

 .هلثم ديكلل ملأي يذلاو .قلطناو

 هعفصيل هلعن صخشلا علخ اذإف قيتع هل لعنب اًصخش عفصي .قبس اميف هيلعن لدب يذلا لثم اذه (0)

 .انه اهل ىنعم الو عفاص لدب نونلاب عناص :ىوريو .رفو هنم هفطتخا هب

 كل ضرعتيف مهاردلا نم اًعلبم كعم نأ فرعي نأب كلذو هركنأو هيف عزان قحلا يف مصاخ )١(

 كعم امب اهيف ىضريو كعم يذلا غلبملا نم ىلعأ ةميق يواست ةعلس هدنع نأ كيلع ضرعيو
 هنأ ركنأ هدي يف راص اذإف .هدعتو هزربتف الك :لوقيف .معن :لوقي مث هب فراع هنأ كل رهظي الو

 .هضعب ىلع هتحلاص امإو ذخأ امب كيدي نيب نم رف امإف كل

 .هوحنو سيك نم هيف تعضو ام قشب اهيلإ لوصولا لواحيو ةقرسلا جلاعي (0)

 .ةقرسلل ةصرف دجي ىتح ضرألا نم ةريفح يف نمكي (4)
 .ةقرسلاب همنغي ام ىلإ ةليسو اهنأل ةمينغ اهبقن دعيو تويبلا بقني :بقنلا زهتني (9)

 .هوذخأ اهب قلعت امف تويبلا ىلإ اهنولسريو لابحلا فارطأب فيطاطخلا نودشي )٠١(



 ل ةَيفاَصْؤلا ُةَماَّقملا

 ظاَملأ دوُجُو عّم اهيف ةدئافلا ِمَّدَعِل اَهاَتفَذَح يِرَدْنَكْسِإلا حتفلا يبأل ةّصِقب ىّنأو

 دارستلا ةليللا" نأ "يوسي ركتلا سفن يف مافن نسلو :مايالا ةدع ةبادآ قنات

 :دشنأو اهّيز ريغ يف ةليل :اهيف لاقي

 (١)ه5 كسا كت. سم: وتو و"د عرورمم 8 ١> ع واع نعام <
 '"ةكرْفَم ضَيِباَف ّمّنلا ُرْدَب ُهاَقاَوَو  ِهّْيِز ِرْيَغ يِف ُلْيَّللاَو ىَرَس فْيِطَو

 :يزلا .هيز ريغ يف ليللاو هبحم يفاويل ًاليل راس :ىرسو .مانملا يف فئاطلا لايخلا :فيطلا )١(

 رونلا ضايبل اًسبال ليللا ناك اًرينم اًعلاط رمقلا ناك اذإف داوسلا ليللا يزو .سابللا نم ةئيهلا

 ةفوطعم يهف هيز ريغ يف هب قلعت ام ىلع ةفوطعم هافاو ةلمجو .مالظلا دوسأ وهو هيز نع الدب
 .مهاتأ موقلا نالف ىفاو نَم :هافاوو .متلا ردب هافاو دقو هيز ريغ يف ليللاو يأ ربخلا ىلع

 طسو :قرفملاو .هلامك يف رمقلا :متلا ردبو .هيز ريغ يف هلوقل ريسفتلاك ةلمجلا هذه نوكتف

 رعشل ضراعلا بيشلا ضايبب هداوس ىلع ءىراطلا ليللا ضايبل ليثمت :هقرفم ضيباو سأرلا
 . سأرلا



 ريتك تيضلا ميت انأو ةزصتلا كلم + لاق ماش نب يشيع ااتندخ
 اَنَراَد ىتَقلا اًذه َلْحَد َعْيّشلا هللا َدّيَأ :اَمُهُدَحَأ َلاَقَك .ٍناَيَتَك َّىَلِإ َلَحَدَق .2"*ِرْكّدلا

 ىو 2 (28)س#< ع 212 رى هِ قرف ع قفز هوى م ده < 25 م ع
 توصلا ميحر ٠ راود كلفَو .رانز هطْسَوِب .  راود ِهِسْآَرِب : راثس جبف دخأف

 عاقبلا عاستا هعاستاو لامعأ ةلمج وأ دومحم لمع يف سانلا نيب رشتني نسحلا ءانثلا :تيصلا )١(

 .هل ريسفتلاك :ركذلا ريثكو .اهلهأ ةنسلأ ىلع اهيف ءانثلا رشتني يتلا

 ىنعم جبقلل رن ملو .ميجلاو ءابلاو فاقلاب جبق انيلإ تعقو يتلا خسنلا يف اذكه :رانس جبق (0)

 رهاظلاو .انه هدصق نكمي ام نيبو امهنيب ةبسانم الو نيفورعملا نيرئاطلل ناوركلاو لجحلا ىوس
 هدلج نم ذختي ناويحل ةيسرافلا كنف برعم وهو تاحتف عم ميجف نونو ءافب جنف باوصلا نأ
 ديدشتو نيسلا مضب رانسلاو .ةلدتعملا ةجزمألا عيمجل حلاص هنإ اولاق اهفرشأو ءارفلا نسحأ

 اًجنف ىمسي امنإ ناويحلا كلذ نإ ليق .طقلاب فورعملا يسنإلا ناويحلا وهو رهلل رونسلا نونلا

 رانسلا ىلإ هفاضأف ةيلهألا تاناويحلا نم سيل وهو ةيسرافلا يف هظفل هيلع لدي امك ورج وهو
 هنأك هتقلخ يف طقلاب ههبش كلذ هل لهسو رونسلاك سنأتسم هنأ ىلع ناويحلا كلذ ورج هنأ ديفيل

 انتو تورد فِيَظ ف حسفلاب يشأ ةفيص فهن ال[ رغتن ورح كح نأ اكلها ادق لكنا لاق
 ىلعأ هب لزغ اذإ وه مث .رهلا ىلعأ هالعأ هبشي لزغلاب ستكم وهو هنأل لزغملا ىلإ كلذب زمر
 لضفأ هنم ذختي ام هيلع نأ يف ناويحلا كلذب اًهيبش نوكي هيلع اًيقاب لزغلا ناكو هدوجأو فوص
 امنع دلك ةرريقلا نق رع ايم سمانللا ده ادعو تلج نم سابللا دهب ةاريحلا كلت سان
 قيلزاقلا تريب" ىراقي ال كرفملا نآل ندم ةاويخ هنآ ىلإ ةيف ريغأ اذإ لزغملا ىلع زمرلا قبطي
 :اهب نشأ لا بثتوببلا يف الإ ندعي ل. سنإلا وهلا نأ امكادت

 هسأر رودي لزغملا نأ ريغ لزغملا اذكهو سأرلا يف ذخأي نارودلا هبش حتفلاو مضلاب راودلا (*)

 .بارطضا نم هعم ولخي ال سأرلا ناك نإو ليخملاب هبشأ سأرلا يف راودلاو . ةقيقح
 يف مث .ىفخي ال امك ههبشي ام لزغملا يفو .مهطاسوأ ىلع ىراصنلا نابهر هدشي ام :رانزلا (5)

 هدوع سفن نم عنص ام وهو راود كلف لزغلا طويخ نم هيلع فلي يذلا رانزلا عم هطسو
 .بشخ نم مازح هنأك هيلع اًريدتسم



 ل ةّئلزغملا ٌةَماَقملا

 .ٍتَطَنُملا ٌفيِحَت رج ْنِإ ِلْيّذلا ٌليِوَط .ٌرْف ْنِإ ٌركلا ُعيِرَس ."'ثئَص ْنِإ ا و 3 ين يلا ر« 7 52 و و ا ع و 2 (2١)ع م 1

 َعدوأ ْنِإ ِرَفَّسلا َنِم وُلْخَي اَل .ٍرَضَحلاب ٌميِقُم ."'ِرّرَحلا ٍرْدَق يِف ."''قطْرَقُملا

 ا َو ٌمظَع َكائُه ا َنِإَو كارل تال .َّدَر اًعْيَش

0 7 

 كا ! َّمِْيَّشلا هللا َدّيأ ْمَعَن :ىَتَمْلا َلاَقَف ."0ُذْعَبَو ُلْبَقَو ."”بَّسَن ل

 .هنارود ةلش دنع فيفح توص لزغمللو .تّوص :رص )1١(

 .ةقطنملاو قاطنلا هسبلأ يأ فيعضتلاب هقطن نم طسولا يف دشي ام وهو قاطنلا ناكم :قطنملا (؟)

 دارأو ةيسرافلا هترك برعم دحاو قاط وذ ءابق وهو حتفف نوكسف مضب قطرقلا ناكم :قطرقملاو

 اذإ ام فالخب اًفميعض ناك دحاو قاط الإ طويخلا نم هيلع نكي مل اذإ هنأل همامتب هدوع هنم

 .اظيلغ اهب نوكي هنإف تاقاطلا تفعاضت

 نأل ءارف يازف ميجب رزجلا باوصلا لعلو ىنعم هل هجتي الو نيءارو ءاحب خسنلا يف اذكه (؟)

 ىلإ ظلغ نم اهمجح جردتو اهلكش يف ةظيلغ ةليوط ةرزجب هبشأ فوصلا نم هيلع امب لزغملا
 .اهسأر ةرادتسا عم ةقد

 لزغلاب لغتشي امنإو هلوزن دنع لزغي امبرف لزني نأ الإ لزغلا يف لمعلا نم رفاسملا نكمتي املق (4)
 .هلمع يف ماد ام رفاسم وهف كلذ عمو .اهلمع نم هلمعو ةماقإلا تالآ نم لزغملاف .نوميقملا

 ىلع هيط دنع ةددرتملا ةكرحلاو همرب وأ طيخلا لحس دنع ةريدتسملا ةكرحلا كلت هرفسب ديريو

 يذلا ءيشلا نم دارملاو .ميقي ال ىنعملا اذهب رفاسم وهف نيتكرحلا ىدحإ نودب لزغ الو هدوع

 هدرتست مث هيدل ةعيدو نوكيف هيلع هيوطت كنإف لزغلا نم هيلع ام وه هيف نوخي ال هدر هعدوأ اذإ
 نإو .هل نكمي امم ةياغلا ىلع ىتأو هيف دج لزغلل ةرادإلا دنع ريسلا هتفلك اذإو .كعنمي الو هنم

 لبحلا كلذ يف دم هيلع ىوطي يذلا طيخلا هب ديري البح رجي هتكرت نإو يأ .دم البح رجأ
 .هرجي هكرت اذإ هنسر ليصفلا ّرجأ نم هيف لاطأو

 دوعلاك بشخلا نم عنصي دقو اًبلاغ مظعلا نم عنصي وهو هسأر مظعلاو .لزغملا دوع :بشخلا (0)

 نخل يف انوع ملت اير بشخلا عم مظعلا نم سأرلا عنصي د دقو اًضيأ

 ةعفنملا ميظعتل نيفدارتملا نيظفللاب ىتأ امنإو دحاو ءيش ثيدحلا اذه لثم يف بشنلاو لاملا (7)

 ادهادب قي الراللاملا ام محا يف بحل لبعتسي لبا ركل ميكا يرسم نا حصر

 .لامعتسالا

 نع هثرتف كدوجو قبسي ام قفارملاو عفانملا نم هيف زغلملا اذه يف يأ نيفرظلا ىلع دعبو لبق (0)
 كلذك هيفو .ةليوط انامزأ اهنوص ىلع صرحي ىتلا ةنيمثلا بايثلاكو رعشلا نم تويبلاك كفلس

 ناك أ ةنامز نم ةلوك ديقب هل اًتلظم, تاسلل اننا: لبق: نورك كدع .ةنرريو كلدعب نقيم

 ام :مهلوق نم هيناث حتفو هلوأ كيرحتب لوألا ظفللا نوكي نأ حصيو .كلذك قحالل اًمسا دعبو

 ةعفادم ىف ديفي لزغلا نم هيلع ام نأل لبق لزغملا ىفو هر لا

 هدنع ام هلو نم هيناث حتفو هلوأ مضب يناثلا ظفللاو .كلذل دعت اًباوثأ جسن اذإ دربلاو رحلا

 .هيف ريخ ال يأ دعب يذ ريغ وهو لئاط يأ دعب
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 ”اتتلاو ةيقشلا ىف ٍباَيألا 1 553 ”ةيراثب أعم  ةبِجاَصِإٌبِفاَرُع
 لبكألا ةكيحف واض ل © لا هع 1
 ٍلْبَّسلاَو قضللا فوم رك نإ هيسعك مَ

 .لزْعملا َكْيَلَع د ٌدْرَيل طشملا َىَلَع در : ٍلَوذَأِل ُتْلُثَ

 لثمي هنأ ريغ طشملا نانسأ فارطأ نع هب ىنك حمرلا لصن :نائسلاو .ققرملا ددحملا :فهرملا

 .هددح نيكسلا قلذ نم اًضيأ ددحملا :قلذملاو .هريغ ناويح وأ ناسنإ ةروص ىف طشملا

 قيرفت طشملا نأش نمو .هيبأ نم دلولا نأ امك هنم اهنأل نانسألا هناوعأ مه نيذلا هدالوأ نم دارأ
 .قيرفت ربخ نأشف .هنأش لمش قيرفت :لاق اذهل .رعشلا لمش نم عمتجا ام

 .هبجاحب وأ هتيحلب وأ هسأرب قلعتيف هيلع زفقي هل رواسم هبحاصل بئاوم

 . بابشلاو .هنس راوطأ نم روط يف هرعش ضيبا يذلا وهو بيشأ عمج نيشلا رسكب :بيشلا
 نايتفلا يف اهكبتشم وهو اًضيأ طشملا نانسأ انه باينألاو .لهتكي نأ ىلإ ىتفلا وهو باش عمج

 .هرعش حيرستل جاتحي ًالك نأل .بيشلاو

 قيقد كلذك طشملاو .ًالازه وأ ةقلخ همسج لقو همظع قد ىوض ىوضي يوض نم ٍواض
 .رعشلا نم هب ثبشتي ام ضعب لوانتي امنإ هنأل هليلق :لكألا ديهزو .قيقر

 :هلوقو .هناتسأ :ريثكلا هلبنو براوشلاو ىحللاو سوؤرلا نم هيف بشني ام هنانسأب يمري هنأل مار

 يأ 1 ا ل ا ل م

 هسلمو هكلد ءيشلا قاح نم فاقلاب قوح باوصلا لعلو ديعب وهو اهفارطأ يأ اهيفاوح يف يتأي
 خاسوأ نم اهنم دبلت ام ةلازإو لبسلاو ىحللا سيلمتل مار هنأ يأ مارل هلجأل ًالوعفم نوكيو

 مث كيرحتلاب لبس ىلع اهعمج فنصملا نأكو رعشلا نم براشلا ىلع ام :ةلبسلاو .اهوحنو

 .تاعجسلا قفاوتل هءاب نكس



 0 ا .ٍنميلا نب كلف امل“ :لاف 007 ا

 فش 0 2 2
 ل اوشا لل كارم وتو كرا ١ ”توصو تدعضق ده

 7 1 ا ة َء ا
 يبحر تمل هلاوتك يتةنطيو ةزقنا ةذَحاو يأ" َو ُلَبَجلا يِيَكَلَم ن

 ٍةَراَش اَذ ُهّبْفَراَف ُتْنُكَو رم يِساَف
2 

 ُهَذْعَب يَِرَداَغَو .ُهَقاَنْشَأ 5 .ُهقاَرَف 30

 هجوو هيلإ ةعجرلا ىلع ةميزعلا دقع :نطولاب مهو .هيف يرفس نم تعجر :نميلا نم تلفق )١(

 ىوريو .هلوزنب لزنيو هلاحتراب لحري هل اًقتارم هعم راس :هيلإ هلحر قيفرلا مضو .هوحن دصقلا

 .هلحر لدب هلاحر

 اهنم ضفخنا ام :دهولاو .بذج ىلإ جاتحا هدوعص يف فلكتللو ضرألا نم عفترا ام :دجنلا (؟)

 قارتقالا ناكم انيتأ ىتح اًعم نيرئاس لزن مل يأ .هيلإ طباهلل طقتلم هنأك ناك هيف لوزنلا ةلوهسلو
 يف تيقر يأ :تدعصف :هلوقب اًحاضيإ دصقلا دازو .ررغلا ليبس ذخأو دجن قيرط تذخأف

 .لوهسلا ىلإ ردحنا أ :بوصو .دوجنلا

 نأ دعب هنأل هكلمو .بلغألا يف نوزح لابجلا قرطو لهسلا فالخ ةظيلغلا ضرألا :نزحلا ()

 ةبوعصو هقيفرل ر ٍروغلا ذخأو كلذ الولو قيفرلا ايقل بلطل هنم عوجرلا هيلع لهسي ال هيف لغلغي

 يذ.دعا ايينم الك نأ همت اقتو ٠ .هتبحص ميعنل ةداعتساو هب سنألل اًبلط عجرل هيلإ لوصولا

 .كردي ال ثيحب بولطملاو كردي ال ثيحب بلاطلا راصو هقيرط

 هيلإ قوشلا نيبو هنيب ىلخ قيفرلا قارفو .لعفلا نيبو هنيب تيلخ يأ اذك لعفي هتكرت لاقي (5)

 و دل لعفلا ماقم ةيلاحلا ةلمجلا ماقأ هنأ الإ هقاتشأ هقارف 1

 ول هلأل ةقرافملا ىنعمب الو رهاظ وهو لعفلا لباقي ام ىنعمب كرتلا نم ينكرت نوكي نأ حصي الو

 فدارم انه ينكرت امنإو . .ىفخي ال امك انه حيحص ريغ وهو لاصولا هلصاول 6-2 هقراف

 انركذ ام لصألاو .لعفي هتريص :لعفي هتكرتف .ةروريصلا ىنعم اًئمضم كرت نوكي دقو .ينرداغ

 - :ىوريو .انركذ ام ىلع ينكرت ىنعمب ينرداغ :هلوقو .هلاح ىلع ةيلاحلا ةلمجلا يف مالكلاو

 ١7 م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم



 ةيزاريشلا ُةَماَقملا لل

 .ِتْقَو لَك يف ةلكمتا ناو: . هيوم اب ُرْهّدذلا َبَرَضَو .ٍلاَمكَو ٍةَئيَهَو .'7لاَمَجَو

 ىتح ."1هيف يِنْمِمْسُيَو هب ينُدِْسُي َرغَذلا نأ ْنْظَأ اَلَو .ٍةَحْمَل َلُك يف َُْكَدنَأَ
 ٍهِهْجَو يف َرّبَغ ْدَن 0 لكوسأا يتركتاب يو انوي اناراتإلا ."ةزاَريِش تبن
 ِهْجَوِب .©0هَدَعلا ُهَراَفظَأ ْمْلَقَو .ْمَقَّسلا ُهتاََق َلاَم امو. علل ةءاق فرتلاو كذفلا

 .0ق ةفشر: وفشلت 0 7 م سعرا يرو دلت ني فشكا

 مضب :دعبلاو .ةدباكم دباك ةاساقم ىساقو .هقارف دعب نم يأ فرظلا ظفل ىلع «هدعب»و ينفلخ
 .اهبلج يتلا ةشحولا مالآ دباكي هنكلو دعبلا سفن يساقي ال وهو قارفلا ءابلا

 .نسحلا لامجلاو ةنيزلا :ةراشلا )١(

 امب مهبولق بيذعتو ةبحألا تيتشت يف ةفورعملا هتافرصت انب فرصتو هثادحأ انيف رهدلا ثدحأ (؟)

 .هب ىعولو ةدشل تقو لك ىف هتروص رضحتسأو هليختأ :هلثمتأو .ةشحولا نم قارفلا بلجي

 ةرظنلا :ةحمللاو .تقو لك ىف هلثمتأ ةلمجل ديكوتلا وأ ريسفتلاك ةحمل لك يف هركذتأ :هلوقو
 ةقيقحلاك تراص مث .سالتخاو ةفخ ىلع رظنلاب ءيش ةباصإل ةرم نفجلا حاتفنا اهنأك نيعلا نم
 ينعفشيو هنم يندعسي :هلدب ىوري هيف ينفعسيو هب يندعسي :هلوقو .نامزلا نم كلذ رادقم يف
 1 ' ناز ىدحو» سك نأ دعب اتم ماشعالا» كركم نأ اكان لمعي ف كدب

 . ةكلمملا كلت تايالو نم سراف ةيالو ةبصقو ناريإ دالب نم زاريش (؟)

 نكمي الو ةفاظن هعم عاطتسي ال امم :رقفلاو .رابعلا راثأ :ربغو .بيشلا هطخو نم :لهكلا (4)

 خطلت ىتح لهكلا كلذ هجو يف رييغتلا هيلإ بسن اذهلو هتئيه حالصإ ىلإ تفتلي نأ هب باصملل
 رقفلا نأ ديري .هءام لدب رهدلا امهءام فزتناو ىوري مث .ههجو لدب هتنجو يف :ىوريو رابغلاب
 انه ءاملاو .اًئيش هنم قبي ملو هفتشا :هءام رهدلا فزتناو .هايحم ةرضنو ههجو ةءاضوب بهذ دق

 هترضن تبهذو دوعلا سبي ءاملا فج اذإف رضان رضخأ وهو دوعلا ءامك ةوتفلاو بابشلا ءام

 هتايآ هيلع حولتو ءانفلا ىلإ برقيو سببيو لبذي هءام رهدلا فزتنا نم كلذكو
 .ضارمألاو ماقسألا نم ىنحنا هنأ يأ اهسوقو اهانح :اهلامأو .هدق انه اهنم دارأ حمرلا :ةانقلا (5)

 نوكي داكو فعض هرفاظأ تملق اذإ بلخملا اذ نإف هفعضل ليثمت :هرافظأ ملقو .رقفلا :مدعلاو

 صقني ال فعض يف ريقفلا مدعملا كلذكو .اهتلآ نم دقف امب ةعفادملا نع هزجعل هريغل ةسيرف

 .كاذ ةجرد نع

 ءوسو .ريغتو سبع :ههجو فسكو .لاحلا ءىّيس لابلا فساك نالفو .تءاس :هلاح تفسك (5)

 .هلاح نم اًريغت دشأ ههجو نوكي نأ عدب الف اًروهظ دشأ هجولا يف هرثأ رهظي لاحلا

 ًالعف رأ ملو .مامتغالاو مهلا ىنعمب ةشحولل اًداجيإ دشأ يأ :شحوأو سابللا نم ةئيهلا :يزلا (0)

 .ديرن امم بيرق وهو شحوتسي هلعج اًنالف شحوأ يعابرلا نم نكلو ىنعملا اذه يف اًيثالث
 . عومسم يعابرلا نم ليضفتلا غوصو

 تفج ىتح اهتبوطر عمج تصتما دق ةفشنو .اهزراغم هيفو محللا نم نائسألاب طاحأ ام :ةثللا (4)

 وحن نع أشنت يتلا ةنوشخلا كلت وأ رذقلا وهو فشقلا اهالع يتلا :ةفشقلا ةفشلاو .تسبيو

 .دربلا حفلو سمشلا حيولتو عوجلاو شطعلا



 ١ ةّيزاريشلا ُةَماَقملا

 نأ

 00 4 ةلحتم نو
 َمْلَسَو ."'رُملا ُشِيَعلاَو .ٌرُضلا اًهَعِرَج ْذَق ِباَيْنَأَو ."1ةَلِجَم ٍدَيَو .ِةَلِجَو لج

 ل اب ّنَظُي اّمِم اًرْيَخ اَنْلَعَا 0 :َلاَقَف ع ل“ يي ُهنَرَدْرأَف

 ئىدل 2 ضْرَأ ُدَق :َلاَقَف ا هَل ُتْلُقَو . ىعمس هَل ُتْعَتَفَو :هجو ع

 وعلا 0 ماّركلا َدْنِع ُةَفِرْعَمْلاَو .ٍةَمْضِع َناَنِع َكُتْكَراَشَو .”ةَمْزُح

 اًيناح لجرلا ناكف هب خطلتو لحولا يف عقو اذإ حرفي حرفك لحوي نم حتفف رسكف حتفب ةلحو )١(

 رصن باب نم لجمت هدي تلجم نم ةمجعملا ميجلاب ةلجملا ديلاو .لحولاب ةخطلم هلجرو

 رطضا رقفلا نأكف .اهتدلج تسجو تنرمف لمعلا نم تطفن حرف باب نم لجمت تلجمو
 امو لقنلاو ثرحلاو رفحلا لثم ةيندبلا لامعألا نم هفلأت مل اميف هدي يف لمعلا ىلإ لجرلا

 .هفرلا لهأ يديأ يف اهل رثأ الو ةلمعلا يديأ يف دهعت يتلا ةواسجلا هدي يف كلذ رثأف اههبشي

 .اهل ىنعم الو ةلحق دي :ىوريو

 اهعلب يأ عنمو حرف باب نم :اهعرجو .ةيعابرلا فلخ يذلا نسلا وهو بان عمج :باينألا (5)
 .سؤبلاو ةدشلا وهو :رضلا .هنانسأ طقسأو همرث امنإو مرثأ راصو تطقس دق هباينأ نأ ديري

 امك اهنابوذ دعب ماظعلا علتبي ناويح ةروص يف رضلا لثم دقو .لامتحالا بعصلا :رملا شيعلاو

 .ءاملا علتبي

 . هترقتحا : ينيع هتردزا (9)

 يردزملا ةداع نمو .فكلا وأ ةهبجلا يف نوكي طخلا وهو نيسلا مضب رس عمج : هجولا ةرسأ 2

 كلت نإف رورسملا للهتملا فالخب هيف طوطخلا هذه رهظت ىتح ههجو ضبقني نأ سباعلا وأ

 نم هعمس ام نأ يأ ءاغصإلا يف لثم :عمسلا قتفو .هتشاشهو هطاسبنال هيف ةيفخ نوكت طوطخلا

 اًماقم ماشه نب ىسيع سفن يف ثدحأ دق انب نظي امم اًريخ انلعجا مهللا :هلوق يف لجرلا ءاعد

 نذألا ليمتسيو هجولا نم طسبي ريقوتلا نم عون ىلإ ءاردزالا لوحتف هآرم لوأل ناك يذلا ريغ هل

 .اذه كلوق وحن نم دز يأ ؛هيإ» :هل لاق اذهل .عامتسالا نسحل

 ا ل ل ل )0(

 اًمارتحا ةمرحلا هذه كته امهدحأل حابي الو امهبسن اهب محتليف عابضرلا يف ذ اهيدلو مألا عمجت

 .ذوجا يهو كتعضرأ لدب كتعضار :ىوريو .ةرهاظ ليثمتلا ةقيرطو :اهيلع مآلا لحل
 ةميق ناسنإلل تبثي ام يهو ةموقملا ةمصعلا انه ةمصعلاو .عنملا ةمصعلا ىنعم يف لصألاو (1)

 قع غوقل نقل نطالا وسكر ناعلاو .هيبتلا/ هتيزل نأ نضاستلا هاه وع انكم وماازإ كيلف

 صاخ ءيش يف ةكرشلا يهو نانع ةكرش لاقيف هيلإ اًفاضم ةكرش ظفل هل عم اهلامعتسا بلغ ةكرشلا

 ناقاط وهو ةبادلا نانع نم ةذوخأم نيكيرشلا نم اًيواستم كارتشالا هيف ام نوكي نأ ىه وأ

 :ىدعسلا ةطياتلا قوق اذه نموا: نايرايتم
 نانعلا كرش اهيباسحأ ىفو اهات ىف:اآشيرف انكراشتو

 نانبأ تن ءاست ثدلو م لذا يمس ءانبص تدلو انمي

 يف كتكراش وأ اهظفح قح كيلع يل بجي ةصاخ ةمصع يف كتكراش ينإ :لجرلا لوقيف

 -كمزلي اهنهوي ام نايتإ مدعو اهتيوقت ينمزلت امكف كلبق نمو يلبق نم اهافرط ىواستي ةمصع



 ةيزاريشلا ٌةَماَقملا ل

 0 ا ا نيا 1 َتْنأ ٌيِدَلَبأ :ُتْلُقَ 0

 .ِنَمَيلا ٌقيِرَط :َلاَق ؟'*نَرَق يف اَنَدَش قيرطلا يأ :ُتْلُقَ 0 ُمِجَر الإ اَنُمِظْنَي

 : ُتْلُمَف . َكاذ اَنَأ :َلاَقَف ؟يِرَدْنَكْسِلا حنملا وُبَأ ّتنأ :ُتْلْقَف :ماَشِه نب ىَسيِع َلاَق

 و .0كِلاَح َةَلْمج ّىَلِإ ٍضْفْنأَف .يِدْهَع ْنَع َتْلُحَو .”يِدْعَب َتْلْزُه اَم َدَش

 ل ةئخم يف اًهْنِم اَنأَ .ةئباب اَهْنِم ُتيِقَشَو .ِةَئْمَد َءاَرْضَح ُثخكت :َلاَقَف .كلالتخا

 0م .تخوَس الها :تلَقَف - يبس هام فاو . يتبيرَح ْثلَكَأ دق

 .اهتلقن امو اهتظفح اًنايبأ دشنأو اهتركنأ ًةراشإ راشأف :تاماقملا بتاك لاق

 ماركلا دنع ةفرعملاو :لاقف اهأشنم نييعتب ةمصعلا هذهو ةمرحلا كلت نيعي نأ دارأ مث كلذ لثم -

 دعت ةميركلا عابطلا نأ يأ هلهأو همرح نم لجرلا هنع عفادي ام ةمرحلا هذه نم دارأو .ةمرح
 .اذه مكح كاذ يطعتف ةبارقلاو بسنلا نم اًعون ةفرعملا

 .اهلبق ام ىنعم يف ةرقفلا هذهو .ةبارقلا مضلاب :ةمحللا )١(

 يأ ةليبقلا وهو ريشعلا ىلإ ةبسن .يريشعلاو .دحاو دلب كعم ينعمجي يأ .دلبلا ىلإ ةبسن يدلبلا (؟)
 ةبسن ةبسنلاو .قيدصلا ريشعلا نم داري دقو .مهنم انأ موق نم تنأف ةليبقلا ةعماج يف يب لصتت

 نيبيرغ انك يأ ةبرغلا دلب ىلإ ةبسن انتعمج اذإ :لاقف .ءارشعلا نم تنأو انأ يأ سنجلا ىلإ درفلا

 .بيسن بيرغلل بيرغ لكو اًعم
 قحلأ دقو .دحاو قيرط يف ةبرغلا امهتمض نمل تباث وه ةلزنملاو ناكملا يف برقلا :ةبرقلا ()

 ْ ع اهاوسفا ةيورتلا نوب ةفلاب قمراشملا' ني لمعلا
 انعامتجاب اننئيب نرق قيرط يأ دشلاب هحشرو ةبرقلا ةبسنل هراعتسا ريكا ستتم لح :نرقلا (5)

 .رهشأ هيف يناثلا ناك نإو ثنؤي امك ركذي قيرطلاو .هيف

 امو .نمسلا دعب لوحنلاو رومضلا :لازهلاو .كتقراف ام دعب كلازه دشأ ام يأ :تلزه ام دش (5)

 يف تريغت كنأ يأ ائنسح اًدهع كدهعأ تنك دقف كيف يل ناك يذلا دهعلا نع كلوحت دشأ

  .يتركاذ اهليخت تناك يتلا ةلاحلا
 .اًئيش ينع فخت الو اهتلمجب كلاوحأ يلإ قلأ : يلإ صضفنا (6)

 .نطابلا حبقو رهاظلا نسح يف لثم وهو بشعلا نم اهيلع تبني ام اهؤارضخو ةلبزملا :ةنمدلا (0)
 :ةنحملاو .اهقارف نع هعنمت ىهف قالخألا ةئيسلا ةأرملا هذه نم هل تدلو ةنباب ءاقشلا هباصأو

 ١ . ةدشلاو ءالبلا

 اله :هلوقو .اهتلماعم ءوسل نوكي دق هتبيبش ءامل اهتقارإو .هب شاعي يذلا لاملا :ةبيرحلا (4)

 .ةئيسلا اهترشع نم تحرتساو اهتقلط يأ تحرس



 ُتْلْزَنَو .َلَفَك ْنَميِف جَحلا َنِم ُتلَمَق اَمْل :َلاَق ماَشِه ُنِب ىَسيِع اَئَنَّدَح

 .اَليِلَق يِنَدَب َّحَسَنَأ دَقَو .اًلِيِوُط يِرْعَش ُدِجَأ :يِماَلُعِل ُتْلِق .َلَزَن ْنَم َعَم "'”َناَوْلُح

 فيظن . ةَعْقولا م َعِساَو ُماَّمَحلا ِنكيلَو ليش نقع للحل انوش اذ ا

 ىَسوُملا َديِدَح ٍدّيلا َفيِفَح ُماََحلا نُكِيْلَو .ِءاَملا َلِدَتْعُم .ِءاَوُهلا َبْيَط .©"لةَعْقُبلا

 اَمُك ةثرتخأ دق :َلاَقَو .“ايِيَب َداَعَو .اًيِلَم ٍجَرَحُف ."”ٍلوُضُفلا َليِلَق باَيتلا فيِظَن

 ُهَتْلْخَد ينكل ..2"هَماَوِق رك ْمَلَف هائِيَنَأَو .*9َتْمَّسلا ماًمَحلا ىلإ اَنْذَخَأَف .َتْمَسَر

 لابجلا يلي امم داوسلا دودح رخآ يف قارعلا ندم نم ةئيدم :ناولحو .عجر :جحلا نم لفق )١(

 .دادغب نم

 هب ٍقيضي قيض ريغ ةحاسملا عساو ديري مامحلا ءانب اهب طيحي يتلا ضرألا انه ةعقرلا نم دارأ )١(

 تلمعتسا مث بوثلا هب عقري ام وأ بتكت يتلا هوحنو ساطرقلا نم ةعطقلا ةعقرلا لصأو .ردصلا

 ىرجم يرجت يهف ءابلا مضب تناك نإ ةعقبلاو .هنم اهب لصتا امع زاتمت ءيشلا نم ةعطقلا يف

 عساو :لاق هنأكف . .اهبنج ىلإ يتلا ةئيه ريغ ىلع ضرألا نم ةعطقلا اهنإف ىنعملا يف ةعقرلا

 ءاملا هيف .عقنتسي ناكملا اهلصأو هنم ءاملا ناكم يهف حتفلاب تناك نإو .اهفيظن ةعقرلا وأ ةعقبلا

 اًقلطم ءاملا عدوتسم ىلع اهقلطأ

 .ديفي ال اميف مالكلا ليلق يأ مالكلا لوضف دارأ (*)

 اًيطب داع :هلوقو .ةليوطلا ةعاسلا :يلملاو .راهن نم ةعاس بيغتو بهذ يأ :اًيلم جرخ (:)

 .هل ديكأتلا وأ ريسفتلاك

 انهجوتو تمسلا انذخأف :ىوريو .مامحلا ىلإ قيرطلا انكلس يأ .ةجحملاو قيرطلا :تمسلا (4)

 .خلا هماوق رأ ملف هانلخدو مامحلا ىلإ

 ريختي نأ مداخلا ىصوأ ناك ا ماركو لو هرغصل هنأ يأ ناينبلا لوط ماوقلا نم دارأ (5)

 هيف نيلخادلا يقلتو هحالصإ رمأ ىلع مئاقلا يأ واولا ديدشتب هماّوق :ىوري دقو .اًعساو مامحلا

 . هماوق رأ ملف هانلخد : :يهو ةيناثلا ةياورلا اهديؤيو
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 لاق. بعيب أو ىلإ ةعغ قال شر يفض دس اما

 لوألا ىَلَع يناكلا طع ؛ .يل َوْهَر سأؤلا انهو كَل ام ْمَكل ا :َلاَقَو 4 "ل
2 5 )4(* 

 مس ٠ .يِدَي يِفَو يِكْلِمَو يَفَح ُسأَّرلا اذه لب :لاَقَو ُهَباَجِح ْتَكَتَه َةَعوُمْجَمب

 نأ :ُلّوألا َلاَقَك .ماّمَحلا َبِحاَص اَيَنَأَف .©*اَّيِقَب اَمِل اَمَكاَحَنَو .اًبيَع ىّنَح اَمكاَلَث

 انأ ْلَب : يناثلا َلاَفَو .ُهَئيِط ِهْيَلَع ُتْعَضَوَو .ُهتييَج ُتْحْطَل يّنأِل . أولا اذه ُبِحاَص

 ٍبِحاَصِب يِنوُدْنأ : ُيِماّمَحلا َلاَقَف .ُهَلِصاَفَم 00 : 3 فكل ىلأل ةكلات
 07 لل ةذاوش دلع اه كالو :يناتتانأ» ةتاواده ثلا ةنلاشأ قيأذلا
 اَلَو .قْدّصلا َرْيَغ ْلْقَت اَل ُلُجَر اي :ُيِماَّمَحلا 0 هنن ما ثا كيئار' فيكن

 ْدَك ىِسْأَر اذه هللا َكاَفاَع اي :ُتْلُقَك ؟اَمِهّيَأِل ٌُسسأَرلا اًذه يل َلُقَو .قَحلا ٍرْيَغِب ْدَهْشَت
 : ل اقف". هلأ فكاكشا انوي 190 وغلا تتتبلاب قوق "فاطر. :قيرطلا يب يدعم

 .اهملؤيو اهبعتي دارأ وأ هتدشل محللا نم اهعزني :ماظعلا دكي )١(
 .اهعضعضيو اهرسكي :اهدهيو .لصافملا وأ ءاضعألا :لاصوألا (7)
 ةضوبقم :هدي ةمومضملاو .ديرولا نم ةبعش وهو هنم ةماجحلا عضوم قنعلا يف قرع :عدخألا (9)

 كيلع لبقملا ءىدتبي امك مالكلا لبق اهب برضلاب هأدتبا ةمومضملاب عدخألا اًّيحو عباصألا
 هباينأ ضعب كصف هقنع يف هفك عمجب هبرض يأ .مكهتلا باب نم ريبعتلاو .مالكلا لبق ةيحتلاب
 . ةعقعقلا توص اهل عمسف ضعبب

 اذإف سانلا نيبو اهبحاص نيب باجح ةوقلاو .ةمومضملا ةئيه ىلع اًضيأ هدي ةعومجملا (:)
 اهغولبو هايإ اهفاعضإل ريوصت هباجح ةعومجملا كتهف .باجحلا كلذ كتهنا دقف فعض
 . هنم

 مكحب ايقب امل امهنأ ريغ امهنم لك تومي نأ نظلا يف ناك هترثكو امكالت ام ةدشل ابعت : :اييع (5)
 بحاص ل هنوري نم دنع امكاحت مكالتلا كلذل اتومي ملو موتحملا لجألا
 .هيلإ انرشأ يذلا ليوأتلا ىلإ جاتحت ال رهظأ يهو ايقب لدب ايقل : :ىوريو ٠ . مامحلا

 .رهظلا ىلعأ :لهاكلاو .هلهاك تكلد هكلاد ينأل :ىوريو .ماشه نب ىسيع وهو سأرلا لماح (5)
 .دوجأ اهانيور ىتلاو

 .ةفرشملا ةبعكلا : قيتعلا تيبلا (8) نم لعمل ألا! بسما 0



 لح ةيناَولُحلا ٌةَماَقملا

 هذه ْمَك ىلإ اذه اَي :َلاَقَف '''ِنْيَمْضَخلا ٍدَحأ ىلإ َلاَم ّمُث 2 .ُيِلوُضُف اَي 300

 ٌرَحَو هللا ِةَنْعَل ىلإ . ٍهرْطَخ ليِلَق نَع ٌلَسَت 0 .ساّنلا َعَم ُةَسْفاَنُملا

 ني نسيم لانا «سيننلا دهون مل اذاو ما"! عل تاكل لذ: كفو . "7ورَقَس

 نع تللسناو .: "لوو تايثلا ُتْسِبَلَو .الجَح ٍناَكَملا َكِلَذ نِم ُتْمُقَف :ماَشِه

 ُتْلُقَو .“*”ٌصجلا ّقَد ُهُمْقَقَدَو .ٌضَملاَو ٌضَعلاب َماَلُعلا ُتْبَبَسَو .الِجَع هاما

 حيِلم يبل ٍفيطْل ٍلُجَرِ يِنَءاَجَف َلْقُتلا اذه ع طل ماجبحجب ينِبأَ عزا د

 ٍدَلَب يأ نِمَو َكِيَلَع ُماَلَّسلا :َلاَمْق َلَحَدَو .ِهَِلِإ ُتْحَتْرأَف .2"ةَيْمّدلا ٍةَروُص يف ِةّيلجلا

 ةئسلا كليو شاق دلاَو :ةمقلا ضزأ ْنِم هللا كاَّح :َلاَمَف 0 نم :ُتْلُقَف ؟تنأ

 فاضل ميد ةلبقأ زير ايقياخ نان نيش و كروفخا قار لاو

 مهفظنيو مهكلدي هيلخاد ىلع موقي مامحلا يف ميق امهنم لكو نيمصخلا لدب نيميقلا :ىوري )١(
 . ةشقانملا ةسفانملا لدب ىوري مث .مامحلا نم مهضرغ يف هيلإ نوجاتحي ام مهيدؤيو

 لعج رطخلا نم دارأ وأ .ريقحلا سأرلا اذه ردق نع لست يأ .ةلزنملاو ردقلا انه رطخلا (؟)

 نأ امإ هللا ةنعل ىلإ :هلوقو .اًقلطم لعجلا دارأف قالطإلا نم عون ىلع قابسلا يف قباسلا

 يهر رقس ران رحو هللا ةنعل ىلإ باهذلا الإ هنع ةيلستلا دعب كل نكي مل نإ يأ لستب قلعتي

 ةسفانملل عيشبتلاو عينشتلا ةياهن وهو اهباذعو رانلاب ولو هنع لست يأ لعفت نأ كيلعف منهج

 وأ هللا ةنعل ىلإ بهاذلا ه هرطخ ليلق يأ هنم ًالاح وأ رطخلل ةفص يونمب قلعتي نإ امإو .هيف

 . هللا ةنعل ىلإ اًبهاذ

 يف هل اًمسا اهولعج يفنلل الإ لمعتست ال تناك امل سيل نأل اًمدع يأ سيل هضرفاو هلعجا :هبه (*)

 .دوجولاو مدعلل سيألاو سيللا نولوقي مهنإف نيملكتملا اًصوصخ ريبعتلا ضعب حالطصا

 .اًمئاخ :ًالجو (4)

 أي :هل لوقي نأب صاملاو .هيبأ نم اذك ضاع اي :هل لوقي نأب ضعلاو .همتش :مالغلا بس (5)

 ضيبألا رجحلا وه :صحلاو .فورعم هفرح يف صملاو ضعلا ىنعمو .همأ نم اذك صام

 .هلامعتساو هريسكتل صجلا قدي امك اًديدش اًبرض مالغلا برض هنأ يأ هب ىنبيف خبطي يذلا
 داوم نم هبكرتل ءانبب هبشأ هنأل ةينب تابنلاو ناويحلاو ناسنإلا مسج ناك امنإو مسجلا انه ةينبلا (7)

 داوملا ةعيبط ريغ ةعيبط تذخأ ةصاخ بسن ىلع ضعب ىلإ اهضعب مضب ةرياغتم ءاضعأو ةفلاختم

 ماخرلا وأ جاعلا نم (لاثمتلا) ةروصلا :ةيمدلاو .ةروصلاو ةئيهلا :ةيلحلاو .اهتروص ريغ ةروصو

 نم هروصتي ام نسحأ اهعاديإ يف هعسو غرفي اهشقانو اهروصم نأل نسحلا يف .لثملا اهب برضي
 .هنف يف ةعاربلل اًراهظإ هتاممتمو نسحلا مزاول

 ْ .ناريإ دالب نم ةدلب فاقلا مضب :مق (0)

 -لباقت يتلا ةفئاطلا نييعت يف ةنسلا ىلع فطعي ظفل وهو مهروهمجو نينمؤملا ةعامج :ةعامجلا (8)



 ةيناَولحلا ٌةَماَقملا 0

 قكل. .ليوانقلا كلج ىلع ىتا نقو "1 نبثلا دمر الإ انّوعَش امك: خيوازتلا تَمِبِقاَر
 َداَعَو ."0ومُك ىَلَع ُهُراَرِط لُصْخَي ْمَلُف اًبطَر ُهْيْسِبَل ُتْنُك دقدفُخب يل هللا َّعَنَص
 ةخ كش ناك نبع نكلو ةرظلا لدتعاَو ""ةينفلا كياع نأ ذكي .:همأ قلإ' نيضلا

 اهو واكمل. نإ هواك" تففلا تكلا“ رخاضر تو اككا **"ةكياتن كيفن

 رمألا َّنأ ُتْمِلَعَو .2"اَهِلاَح ىَلَع َةَسيِرَهلا ُتْدَجَوَو .2”َراظَنلا ىَّلَع بْرَحلا َنَوْهَأ
 اَلَو .ُدَحألاَو ُتْبَّسلاَو .ُدَعَو ُمْوَيِلاَو .ٌُرَجَصلا اًذه ىَنَم ىلإَو .ٍرَدََو هللا َنِم ٍءاَضَقِب

 ُديِدَح وْحّنلا يِف َدَربُملا َّنأ َمَلْعَت نأ ٌتْبَبْحَأ ْنِكلَو .ُليِقلاَو ٌلاقلا اذه اَمَو بط
 دق ُتْنُكَل "لغغفلا َلْبَق ُةَعاَطِتْسالا ِتَناَك ْوَلُف .ِةّماَعلا ٍلْوَقِب ْلْغَتْشَت الق .""'ىَسوُملا

 ده ارتحتم ثيقتل :ماشه ني ىشيع لاق ؟ءىِدَتْبَت نأ ىَرَت ْلَهَف .ُكَسْأَر ٌتْقَلَح

 ُتْلَأَسَو .هللا ءاش نإ ِدَغ ىلإ :ُتْلُقَ ُهُسِلْجَم ٌلوطَي نأ. ؛ُتْيِشْحَو .ِهِناَيَذَه يف .ِهناَيَب

 ْتَبَلْعَف .ُهاّملا اذه ُهُقِفاَوُي مل ةّيِرَدْنَكْسإلا ٍداَلِب نِم لُجَر اًذه :اوُناَقَف َرَضَح نَم ُهْنَع
 6 همم

 ذَق :ٌتلَقَف ." ٌريِثك لضف ُهَءاَرَوَو ىّرَت امك يِذُهَي ٍراَهَّنلا لوط ّوَهَو .ٌءاَدوْسلا ِهْيلَع ما( 208 هم عر ما عع ند همس 0200 7 ل ويم و م ه2

 .ةعامجلاو ةنئسلا لهأ لاقيف نيملسملا نم ةعيشلاو ةفسالفلاو ةلزتعملا

 امب اهيف يتأي نايذهلا نم بورض يف ماجحلا نم عورش اذهو مق نم رصم نيأو رصم لين :لينلا )١(
 .براقتي ال ام نيب فلؤيو لكاشتي ال

 .مك الو هل زارط ال :فخلاو .بوثلا ملع :زارطلا 00

 لظلا لدتعاو :ىوريو .راهنلا طسو وهو لظلا لادتعا نم ءاشعلا نيأ .ءاشعلا ةالص :ةمتعلا.. ()

 .تابنلا نم برض مترلا نم ةدحاولا :ةمترلاو .ةمترلا ىلع

 .هبادآو هننسو هتابجاوو هضورف نم عرشلا بلط ام :جحلا كنسانم. (4)

 ظح هنم مهظحف هيف نولخدي الو لاتقلا هنم نورظني ضرألا نم اًفرش نوبكري موقلا :ةراظنلاا (©)

 .راظنلا ءالؤه لثم ىلع برحلا نوهأ امو .ناتسب وأ ةضور يف. جرفتملا

 .محلو قوقدم بح نم خبطي ماعط :ةسيرهلا (51)
 .قالحلاو ماجحلا ةلآ :ىسوملاو .لماكلا بحاص نيروهشملا ةيبرعلا ءاملع دجأ :دربملا (0)

 تقلعت لعفلا لبق عيطتسملا يف تباث رمأ لعفلا ىلع ةردقلا ىنعمب ةعاطتسالا له ةيمالك ةلأسم (4)

 الو هعم هللا هّملخي لعفلا نراقي رمأ ةردقلا ىنعمب ةعاطتسالا نأ وأ هتعاطتساب هردصأ هتدارإ هب

 .هنم فرطب هوتعملا اذه ءاج مهريغو ةرعاشألا نيب فالق. ؟هقبسي

 ءارو نإ لاق اذهل هملع ةرازغو هلضف نيبو هنيب باجح ةلزنمب هنايذه نم رهظي اميف هصخش' لعج ()

 .اًريزغ اًملعو اًريثك الضف هنم.هارت يذلا اذه



 اة ا يعل نجقا

 ددع اق تاركا ففعل



 ُسِمَْلأ ٍةَمْيَح ءاتف ىلإ يباَحْضَأ نِم ٍرَمَت َعَم ُتْلِم :َلاَق ماَشِه نب ىَسيِع اَئَدَح
 مل َفاّيضأ :اَنلْقَف ؟مثنأ ْنَم :لاَقَف "ةَقُرُح َلُجَر اَنْ َجَرَحَف اًهِلْهَأ ْنِم ''ىَرِقلا
 ٍةَديِهَن يف ُكاَيثِف اَي ْمُكيَأَر اَمَف :َلاَق مك حئختتم (َلاث) ”ااًئوُدَع ثالث ُذِنُم اوُقوُدَي

 ٍراَبَج ٍراَثكأ ْنِم َرَبْيَح ٍةَوْجَعِب لَكُم ”ءاحْؤَر ٍةَْمَج يف “''عّلضألا ٍةَماَهَك ٍقْرِ
 اًهيِف ُبيِغَي ٍسْمِج سطع ٍصْمْخ ٍةَعاَمَج ْنِم ّمّملا ْةَلْمَت انني نهارا ("”ٍضوُبَر

 .ماعط نم فيضلل عنصي ام :ىرقلاو .هبناوج نم دتما ام وأ تيبلا مادق ةحاسلا :ءانفلا )١(

 رادأ ىشم اذإ ريصقلا نطبلا ميظعلا وأ ريصقلا ةددشم فاق مث مضف حتفب وأ نيتمضب :ةقزحلا (؟)

 . هيتيلأ
 .ماعط نم اًئيش يأ ةفودع وأ اًفودع انقذ ام :لاقي قاوذلا ةمجعملاو ةلمهملا لادلاب :فودعلا (*)

 .رهاظ طلغ وهو ءافلا لدب فاقلاب خسنلا ضعب يفو

 نم تسيلو منغ ةدبز ديري .ميظعلا منغلا نم عيطقلا رسكلاب :قرفلاو .ةمخضلا ةدبزلا :ةديهنلا (:)

 يف علصألا ةماهب اههيبشتو .دبزلا نم نوكي ام مخضأ كلذل يهف ةريثك هايش نم لب ةدحاو ةاش

 .امهيف وأ ةماخضلا يف وأ رعش هسأر مدقم يف سيل علصألا نأل ءاقنلا

 ةبيرق ةعساولا نافجلا نأ ةداعلا يفو .ةعساولا وأ رعقلا ةبيرقلا :ءاحورلاو .ةعصقلا :ةنفجلا (0)

 . رعقلا

 ةروهشم يهو دوهيلا يديأ نم مالسإلا اهذخأ ةرونملا ةنيدملا راوجب ةروهشم ةيرق :ربيخ (1)

 ءاتلاب :راتكألاو .ةيتفلا ةليوطلا ةلخنلا ديدشتلاب :رابجلاو .ةنيدملاب رمت دوجأ ةوجعلاو .ليخنلاب

 اهقذع يأ ةلخنلا ةسابك هب هبش عفترملا مانسلا وهو كيرحتلاب وأ رسكلاب رتك عمج ةانثملا ةيقوفلا
 قاذعأ ةدع ةلخنللو ةطابسلاب رصم ةماع دنع فورعملا بنعلا نم دوقنعلا ةلزنمب اهنم ناك ام وهو

 يأ ضوبر :هلوقو رظانلا رظن يف مانسلا هبشت اهجيلاسع مائتلاو اهتماخض يف يهو تاسابكو
 ةيتف ةليوط ةلخن قاذعأ نم ةذوخأم ةوجعلا هذه نأ يأ ةلخنلا ةفص نم .راطقألا ةعساو ةميظع

 - .ةرمثلا يف رهظت رمثلا ةدوج نأل ةدوجلا يف ةغلاب يه تناك كلذك تناك اذإ اهتلخنو ةمخض



 1 ةيديهتلا ُةَماَقملا

 َنِم َنْبِلُبْحَأ ِدَق ٍبْعْفَأ عم ًةَديِهّنلا ةيِف َنوُفَحْجَي 00 ننلا اوت نأك قضوا

 ُحِبّملا هَمْهَمَك .اًهيِهَتْشَن مللاَو يإ اقف نا انا مارت ؛ََأ "0ةكلْبَدلا ةّيِمْرَهلا ٍدالجلا

 ْمَطِق اَهْنَأَك ِكَمْرَد يِ ُكاَيْمُك اَي ْمُكُيأَر اَمُه : :َلاَق ّمُث .اًهيِهَتْسَي اًضيأ ْمُكّمَعَو :َلاَقَو

 قِبَل ٌفيِفَر ىَنَق ْمُكْنِم اَهَِلِإ ُبْئَيَقف "ِظَرَقلا حير اهب ةّيتْرَح ٍةَرْفُس ىلع ُمُئْرَجُت كِئاَبّسلا

 ليلكتو .ىنعملا فورعم وهو راكبأ :ىوريو .اهل ةحص الو ةدحوملا ءابلاب رابج رابكأ :ىوريو
 .اهبناوجب ةطيحم ةوجعلا لعج ةوجعلاب ةنفجلا

 ريثكلاو ليلقلا ىلع قدصت انركذ امك رمتلل مسا ةوجعلا نأل ةوجعلا نم يأ :اهنم ةدحاولا )١(
 ةعامجل اًمف ألمت يأ مفلاب لصتم «ةعامج نم» :هلوقو . مفلا المت رمتلا اذه نم ةدحاولا ةرمتلاف
 هفرعأ ال عمجلا اذه نأ ريغ .ماعطلا نم الخ نطبلا صمخ ؛عايجلا :صمخلاو 0
 هانظفل نإو هفرعن ال امم ناك عمج ةغيص هانظفل نإ :شطعلاو .هريبعت يف فنصملاب قث قنا نحل

 ركذ اذهلف اًعمج اهليوأتب ةعامجلا ىلع اًيراج نوكي هنأ ريغ درفم وهف مضف حتف وأ رسكف حتفب
 0 مويلا ريغ مايأ ةث ةثالث ىعرت نأ لبإلا 0 :سمخلاو . شطعلاب باصملا وهو

 .مايألا نم ددعلا اذه بارشلاو ماعطلاب مهدهع ةعامجلا ءالزهف مهل لاحلا هذه قر لف ةقلاس

 يف يف هانعم ىلع وه لب موقلا فصو سمخلا نوكي الف سمخ ىلإ اًفاضم شطع نوكي نأ نكميو

 لازهلا نع هب ىنكي قيقدلا ىنعمب شمحأ عمج وهو سمخ لدب ةشمحا ىوريو . .روهشملا

 نيبي اهنم ةدحاولل رخآ فصو «سرضلا اهيف بيغي» :هلوقو .شطعلاو عوجلا ةدش نم فعضلاو
 ريطلا نسلأ اهاون نأك :هلوق يف ةاونلا رغص نايبب اًمشك كلذ داز مث .هءالتماو رمتلا ةدوج هب
 .ةقيقر ةريغص ريطلا نسلأو .ناسل عمج

 عمج :بعقألاو .اهيف لدب «اهب» ىوريو ةنفجلا كلت يف ةديهنلا نوفرغي يأ :اهيف نوفحجي (؟)

 ىلإ ةبسن ةيلبرلاو .اهنيناثع هنم ضيبتف لبإلا هلكأت تابن وهو حتفلاب مرهلا ىلإ ةبسن :ةيمرهلاو
 امك رطم ريغ نم ليللا دربب جيهلا دعب ظيقلا رخآ يف رطفتي رجش وهو اًضيأ حتفلاب لبرلا

 . ةداع مزالتلا نم كلذ

 «هنأك» ىوريو .همعطل ةدام اهنأ رابتعاب ريمضلا ثنأو قيقدلا بابل وهو ضيبألا قيقدلا :كمردلا ()

 يف غرفي ةضفلا باذم انه يهو ةكيبس عمج :كئابسلاو .اهيلإ بثي :هلوق يف 'هيلإ) ىوري امك
 ام :ةرفسلاو .عمتجت يأ لعافلل ينبم ميجلاب :مثرجت .ضايبلا ةدش يف هيبشتلاو هغوص بلاق
 ءاتو ءارو ءاحب : ةيترحو . ةصاخ دلجلا نم يتلا انه دارأو هوحنو دلج نم ناوخلا تحت عضوي

 يفو ٠ .اهعئصو اهغيدب ينتعا يتلا اهب دارأ اًريدتسم ء ءيشلا عطقو كلدلا وهو ترحلا ىلإ ةبسن

 لدب ةيشرج :ىوريو . .هتفاظن ىلع بظاوي نمم ميعنلا لهأ دنع الإ نوكي ال اهلثم نأ ةداعلا
 هحيرو دلجلا هب غبدي طنسلا رمث ظرقلاو .سملتيل هكلد هشرج ردصم شرجلا ىلإ ةبسن ةيترح

 .ةرملاب هنم دلجلا ةحئار تلاز دقف هيف ظرقلا حير رهظ اذإ هب غوبدملاو مشلل ةفولأم
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 ُهنْلَي ّمُث مِعات ِكَلَم َنوُد ُهَليِزُيَف ُهَفِشْحَي وأ ُهَمَجْرَي نأ ٍرْيَغ نِم ُهُنُجْعَيَف '"ٌفيِفخ فش

 اذِإ ىَّنَع (0بدْيّصلا ٍةَيِحاَن يِف ُهْعَدَيَو ِهيوُلَيَف هيَلإ ُدّمْعَي ّمُث اًريِزَغ اَنَل ٍقْذَملا وأ نافشلاب

 ا و 0 لل

 ل لق لاح كنز قلل

 .اًناَقِر اَمْرْشِق ىَكَحَو .©ًناَقِش َجْلُفَتَو قّبَطب ِةَهِكاَسُملا ِةَلَملا ىلع اًمُماَطَع

 .قالخألا نسحلا :فيفرلاو .فيرظلا قذاحلا :قبللا )١(

 رجحلا هسأر فشخ نم نيشلا دعب ءافلاب :هفشخيو .اًديدش اكيرحت هكرح اذإ هفجر نم هفجري (؟)

 نسحي ملو دبلت ةدحاو ةعفد هيف ريزغلا ءاملا بصب جشو ةدشب قيقدلا كرح اذإو .هخضف اذإ

 ءافلا لدب نونئلاب هنشخي :ىوريو .اهرهاظ نم هباصأ امب ةفتلم قيقدلا نم تارك تيقبو هنجع

 كلملاو .معان كلم نودب هنع هاحن يأ هلازأل فشخلاو فجرلاب هنجع ولف .انه ديجب سيلو

 نيب هكرعو نيجعلا كلدب مجعلا ماعنإ وهو ىنعملا اذه يف رصمب ةماعلا ةنسلا يف لمعتسم

 .هبرضو هب هطلخ :ءيشب هتلو .فشخلاو فجرلا ىلع اًبترم كلم نود هليزي لعج اذهلو يديألا

 مث .ضيخم وهو ءاملاب طولخملا نبللا :قذملاو .بيلح وهو ءاملاب طولخملا نبللا :رامسلاو

 وأ تيزلا وأ محشلا :ةلاهإلاو .ةلاهإلا يف اهغرم ةمقللا ثال نم وهو هيولي لدب هثولي :ىوري

 نأ دارملاو .رودقلا اهنم لمعت يتلا ةراجحلا وأ ةظيلغلا ضرألا :ءاديصلاو .هب مدتثا ام لك

 .ءاوهلا ةفاظن عم ةرارحلا اهيف رهظت ضرأ ىلع نوكت

 يازو ءارو ةيتحت ءايب زرتيو .ةضومحلا هيف ترهظ ةمجعملا ءاخلاو ةيقوفلاو ةانثملا ءاتلاب :خت ()

 (كيرحتلاب) اضغلا دصقو .اهل ىنعم الو «هزربي نأ ريغ نم خن» ىوريو .دتشيو ظلغيو سببي يأ

 برضيو دومخلا ءيطب هرمجو بشخلا بلصأ نم هبشخ ميظع رجش :اضغلاو .ةمعانلا هناصغأ

 .هماودو بهلتلا ةدش يف هرمجو هرانب لثملا

 دهمو .راحلا دامرلا :ةلملاو .ةلملا زبخ عضوم فاقلا مضب :صومرقلاو .تنكس :رانلا تبخ (5)

 ًالوأ هيولي وهف هضرع :هحطرفو .نيجعلا كلذ هيف زبخي اًصومرق نوكي اًعضوم رانلا يف أطو :هل

 :ىوريو .كعكلا فائنصأ ضعب يف لمعي امك هضرعي مث ةرئادلا وأ سوقلا ةئيه ىلع نوكيف

 .رهاظ وهو هبساني ام ىلإ ىنعملا لوحتيف انمدق امم اًذوخأم ةانثملا لدب ةثلثملا ءاثلاب هثيولت

 .هاطغ يأ :هرمخ مث :هلوقو .رانلل «اهيلع» يف ريمضلاو .هطسب :هوحدو

 :ناراوألاو .ةامحملا ةراجحلا : فضرلاو .عفترا ىنعمب وه وأ كلذك بقو سبيو فج :فق (5)

 دعب نيجعلا قوف ىتأ يذلا فضرلا راوأو ىلوألا ءاضمرلا راوأ انه امهو بهللا وهو راوأ ةينثت

 «قبطب» :هلوقو .ةرارحلا يف اًضعب اهضعب ةهباشملا :ةهكاشملاو .راحلا دامرلا :ةلملاو .هفانج

 يذلا نيجعلا ىلإ دوعي هيف ريمضلا جلفتو .ءيش لك نم ءاطغلا :قبطلاو .امهاطغبقلعتم

 يف ءاحلابو اهيف لعفلا ةغيصب حلفتو قبطت :ىوريو .ققشتلا :جلفتلاو .فضرلا هيلع لاحأ

 . حلفت
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 0 ("7باط ِنْبا ٍقَْذِع وأ ٍناَدْرِجلا مب ٍروُهْشَملا ِزاَجِحلا ِرْسُْب ذاوهشأ اَهَواَرْمَْاَو

 بن ُبَرْشَيَو "'ِناَهّدلا ٍلاَلَج يف اًهِجوُسُر ٍناَوَأ ىلإ "!جلَئلاَك ُءاَضِيَب ٌبَرَض اَهْيَلَع
 (9لَكْنَر وأ نْيَوج َمُهَل اَهَنوُمَقْلَتَف ْمُكِنَلِإ ْتَمَدُ 5 َنِم ِهْيَلَع ام ِكَمْرّدلا

 َطْمَلتَو هير َبْلَحَتَو هِفْضَو ىلإ ان لُك َبأَرْشأَف (لاَق) ؟ُكاينِف اَي اَهْنوُهَتْشَتَ
 ال ناو ْمُكُمَعَ :َلاَقَو ْحْيَّسلا َهَقْهَقَف :َلاَق .اًهيِهَتْشَن ِهللَو يإ :اَنلُق 7

 مرَبلا ِتْلَكَأ ذك ِةّيْرَب ِةُيوْلُع .ِةيِدْجْن ٍقاَنَع يف ُناَيِْف اَي ْمُكُيَأَر ام :َلاَك مث اَهْضِفْنُي
 ©)صيِصُقلا َنِم ْثآَلَمَتَو .َميِمَحلا ٍتْضَّرِبَتَو .َميِشَهلاَو ٌموُصْيَقلاَو يِدْجْنلا َحيشلاَو

 :باط نبا قذعو .روهشم رمتلا نم عون ميجلا رسكب :ناذرجلا مأو .هباطرإ لبق رمتلا :رسبلا )١(

 .اًضيأ روهشم ةنيدملاب لخن
 لحن ةجاجم هنأ ىلع هل ةفص :ءاضيبلاو .لسعلا كيرحتلاب :برضلاو .َبْص يأ :اهيلع نش (؟)

 .ةغللا بتك يف روكذم وه امك ىرخأ ثنؤيو ةرات ركذي نأ قحتسا اذهب وهو
 ' رشق نم رمحا ام هب ديري رمحألا ميدألا وهو ناهدلا لالخ يف تبثتو خسرت نأ ىلإ لهمتو يأ (9)

 هبل ىلإ ذفني كمردلا ةرشق يف برضلا خسري نأ دعب مث .كمردلا ةرشق وهو قاقشلا كلت

 .اهخوسر ىلع اًفوطعم ردصملا ةغيصب برشت :ىوريو بللا هبّرشتيف
 .نالوكأ نالجر :لكنزو نيوج (4)

 :هقير بلحتو .فوصوملا ليصحت ىلإ يأ فصولا ىلإ بأرشاو .اًعلطت هقنع دم :بأرشا (5)

 ىلعأ يف هناسلب برض يأ :قطمتو .هقير ناليسل هيتفش هب حسمف هناسل جرخأ :ظملتو .لاس

 ةوهشلا تدتشا اذإ نوكي كلذو لكألا ديدشل عمسي امك توص كلذل عمس ىتح هلفسأو هكنح

 .اهلهأ ةدارإ تكلمو ماعطلا ىلإ

 نم روهشملا مسقلا دجن ىلإ ةبسن :ةيدجن .لوحلا اهلامكتسا لبق زعملا دالوأ نم ىثنألا :قانعلا ()

 ىلإ ةماهت ضرأ ىلإ دجن قوف ام ضرأ يهو ةيلاعلا ىلإ ةبسن نيعلا مضب :ةيولعو .برعلا دالب
 يف ىبري امم تسيل يأ .ربلا ىلإ ةبسن :ةيربو .دجن دالب نم اهاعرم صصخ ةكم ءارو ام

 .كارألا وأ هاضعلا رمث كيرحتلاب :مربلاو .اًمحل ىكزأ زعملاو نأضلا نم يربلاو .تريبلا

 بيط تابن :موصيقلاو .نانبل لابج يف نيعصقلاب ىمسي ام هتليصف نمو .فورعم :حيشلاو

 .تبنلا سياي نم رسكت ام :ميشهلاو .سالا بحك رمثو باذسلا قروك قرو هل ةحئارلا

 وهف اًضيأ راحلا ىلع ميمحلا قلطيو درابلا يأ ةلمهملا ءاحلاب ميمحلا ءاملا تفشربتو تضربتو

 قوف وهو لوطلا ضعب لاط اذإ تبنلا وهو ميجلاب ميمجلا :ىوريو .نيدضلا يف لمعتسملا نم
 ضرابلا اهلوأ تبنلا لوط بتارم اهلكو شيشحلا مث ءاعمصلا مث ةرسبلا ميمجلا يليو ضرابلا

 يف تبني تبن : صيصقلاو .ءيشلا هنم تلوانت ىنعملا اذه ىلع تضربتو .شيشحلا اهرخاو

 .سأرلا هب لسغي ءام هل اوذخأ امبرو ةأمكلا لوصأ
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 ىَّلَح سيِطَو يف ُسَكْنُت مث "!ةَطَبَتْعُم -- ؟1هنيشك َتمَمَرَو "اهنا روق
 ٍةَمْحَش نع اَهباَهِإ طع ْدَكَو ْمُكِنَلإ ُمّدَقُت من (*!ءاَهْنِإ وأ شات ٍرْبَغ نم َجْضْنَت

 .ةدّضَمُملا يِجوُقلا وأ .ُرْشَتُملا ُيِطاَبَقلا اَهْنأَك قِئاَلَصِب ٍدّضُم ٍناَوُخ ىلع ©*ةاَضِيَ

 و .اَرَع رات ْمُكَْيَب ْعَضوُفَف "!ىّئَش ٌعاَبْضَأَو ٌباَنِص اًهيِف تاَرْقن انفتح ِدَ

 .اًهَل ُصْفْرَي مَللاَو ْمُكُمَعَ :َلاَق .اًهيِهَتْشَن هَللاَو يإ :اَنْلُق ؟نا اي اَهَنوُهَتْشَتْكَأ .اَهَرَم

 انتَ .«"لاكي َرَحَْسَت ىّنَح عُمّذلا َنِم اب اَم يِفْكي اَم :َلاَكَو ٍفِيّسلاب َِْلِإ اًنْضْعَب َتْدَو

 .زنتكا اًيرو يري :محللا ىروو تنمس :لبإلا ترو :لاقيو .رثك اًيرو يري اهخم ىرو )١(
 نطبلا ةمحش ىلع اهقلطأ بضلا نطب ةمحش مضلاب :ةيشكلاو .تمسد يأ تحرفك :تمهز (

 .محشلا ريثكلا نيمسلا :مهزلاو .اًقلطم

 ريغ نم اهرحن يأ اهطبعك ةحيبذلا طبتعا نم لوهجملل ينبم : ةطبتعمو .حبذت يأ :طحشت (9)

 . ةلع

 .قارتحالا ةلمهملا ءاحلاب :شاحتمالاو .ىوتشيو اهيف زبخي ةريفح وأ رونتلا :سيطولا (4)

 ةذللا دقفتو محللا نم ةيذغتلا ةدام بهذت ىتح جضنلا نم ةياغلا ىلإ غالبإلا :ءاهنإلاو

 . هلم

 .اهنمسل محشلاب ىشغملا اهدسج ءاضيبلا ةمحشلاب دارأو .اهدلج ىش :اهباهإ طع (4)

 عمج :قئالصلاو .عصرم :دضنمو .ماعطلا هيلع عضوي ام وهو اًرارم هريسفت مدقت :ناوخلا (1)

 يف عنصي قاقرلا ضيبلا بايثلا نم برض وهو ةيطبق عمج :يطابقلاو قاقرلا زبخلا يهو ةقيلص
 بوث :يهوقلاو .اًيهش اًفيظن نوكي 00 اذهب زبخلاو .طوسبملا :رشنملاو .ناتكلا نم رصم

 نم عونب غوبصملا :رصمملاو .اًضي . قياربرعا هيل عصي اهيل "هلال ناسك يا دع

 ىلإ لئاملا ةرمحلا نول رهظ زبخلا جضن اذإو جضنلاو ةقرلاب هفصي .ةرفص ىلإ ليمي رمحأ نيطلا

 . هترشق يف ةرفصلا
 اهئاهبو اهتفاظن يف اهروصو غابصألا رئاسو بانصلا هيف عضوي يذلا ءانإلا اهنم ديري انه ةرقنلا (0)

 نم دارملاو .تيز وأ بيبزو لدرخ نم غابص :بانصلاو .اهكئابس يأ ةضفلا تارقن ةروص يف

 ةذللا ريفوت عم ماعطلا ىلإ ةوهشلا ةيوقتو ةمهنلا كيرحتل ةمعطألا نم ذختي ام مهمالك يف غابصلا
 تاطلسلا عاونأو ةدراتوملاب فورعملا لدرخلا نم نآلا سانلا هذختي يذلاك موعطملا يف

 .يشروطلاو

 ال نكلو .اهقرع وهو اهنهد رطاقتي اهكدو ةرازغ نم اهنأ يأ رطاقتلا الإ انهله رداهتلل ىنعم ال (4)
 رده الإ لعافتلا هيف حصي ام فرحلا يف سيلو ىنعملا اذهب رداهتلا انيديأب يتلا بتكلا يف دجن
 حيصفب قيلي ال يناثلا يف فلكتو دعب ىلع الإ انه حيحصب امهنم ءيش سيلو تيوصتلاو مدلا
 .ليسي لاس نم لعافت لياستو .مالكلا

 هلصأو هلامتحا ءوسي اًدح هنم عوجلا غلب يأ اًحرف حرفي حرفك اًعقد عقدي عقد ردصم عقدلا (9)
 . عقدلا لدب «عوجلا» ىوريو .هتجاح ةدشل بارتلا وهو عاقدلاب قوصللا
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 .َنيِدِماَح اَهَّل اَنْفَدَصْناَف .اًاَوْنَم ُتمَرْكَأَو .©'1هْيوَلَو ٌةَلاَُحَو .ٌةَفْلِج ِهِْيَلَع قّبطب ُهّنتبا

 . َنيُماَذ ُهَلَو

 لفث :ةلاثحلاو .هأدرأ وهو زبخلا نم رونتلاب قزل دق ناك ام وأ سبايلا زبخلا نم ةرسكلا :ةفلجلا )١(
 :مهزجار لاق .ماعط نم كريغل هتأبخ ام :ةيوللاو .رمتلا نم ءيدرلا وأ نمهدلا

 هيوللا نم انيدغف ىموق هيقنلاةبقنلا تاذل تلق
 هور كيما هلكأب يزعل نابع نق. تناك كف امم ةوجلا رعا هع ويل هلا اهنأ دازأو
 .ةي



 ل ل و ل

 امو ا ةَعناي ةانملاو ٌةَقِساَب ٌراَجْفْأَو ٌةدَّرَصُم ٌراَهْنُأ اَذِإَف . "رِضَح داوب

 ال :لاَقَق .'”هلثِم ْنِم َديِحَّولا ٌعوُرَي ام ُهْنِم يِيَعاَرَق . ٌسِلاَج ْحْيَش هل

 .ُترَبْخأَف يِلاَح ْنَع يِنلأَسَو .ُتلدتْنآَف سولجلاب يِنرمَأَو بلع ُتْمْلَسَك .كَِلَع ّسأَب
 ؟اًعْبَش بَرَعلا ٍراَعْشأ ْنِم يوزن لَهَف ."*َكتّلاَض َتْدَجَوَو .َكَنَلاَد َتْبَصَأ :َىل َلاَقَف
 ّنِم ِءْيَسِل ْبَرطَي ْمَلَف ١ ةقرطو يبل روصو ستحل رخال طلحلا» حا :ٌتلق 00 هلق 8 0 رم وعل ومما لا

 :َدَشْنَأَف .هيإ :ُهَل ُتْأُقَف ؟يرْغغِش نم كذشلأ :لاقو كلذ

 (""اَناَرْقأ لضَولا ٍلاَبج ْنِم اوُعْطَقَو اَناَب ام ُتْعَّوَط ْوَلَو ٌطيِلَخلا َناَب

 .اهيلإ ءادتهالا بلطيو اهدشني وهف تبهذ نيأ يردي الو هنم تعاض :هلبإ لضأ )١(

 .رضخألا :رضخلا (؟)

 كلذ ىلع ديزي ال ناتسبلا ةياقسل يفكي ردقب ًاليلق ًاليلق ءاملا اهيف يرجي ىتلا :ةدرصملا راهنألا (*)

 .ةيلاعلا :ةقسابلاو .اهدعب امن ةقفا رمل برقأو دوجأ ةياورلا هذهو ةيراج ىتاعتا ةدرطم :ىوريو

 .طسبلا :طامتألاو .اهفاطق ناحو تباطو تكردأ ىتلا :ةعنايلاو

 لثم هب مه اذإ ديحولا هيلإ ءىجتلي دحأ نودب ناكملا كلذ يف هدارفناو هتئيه سلاجلا اذه نم هعزفأ (5)
 .ةئيهلا هذه ىلع هاقلي رخآ ديحو نم ديحولا عزفت نأ اهنأش نم ةلاحلا هذهو درفنملا خيشلا كلذ

 .هنم ةعئاضلا لبإلا يه :ةلاضلاو .كلبإ ىلع كلدي ام تدجو يأ (5)

 اهوقحلأ يتلا «بوحلم هلهأ نم رفقأ» ةديصق بحاص صربألا نبا وه ريغصتلا ةغيصب ديبع ()
 نم ؛اهماقمو اهلحم رايدلا تفع» ةديصق بحاص يرماعلا ةعيبر نبا وه ديبلو .عبسلا تاقلعملاب
 ةديصق بحاص يركبلا كلام نب دعس نب نايفس نب دبعلا نبا وه ةفرطو .عبسلا تاقلعملا

 .«دمهث ةقربب لالطأ ةلوخل»

 -هوقراف يأ :اونابو .هقوش دتشي هيلإ نمو هقوشعم مهيفو دحاو مهرمأو هرمأ نيذلا موقلا :طيلخلا (0)



 اح ةّيسيلبإلا ٌةَماَقملا

 اَهْتْطِفَح ذك ريرَجِل ُةَديِصَقلا هِذِه ُحْيَش اي :ُتْلُقَف .اَهْلُك ٍةَديِصَقلا ىلع ىَنَأ ىَّبَح

 نِم يِنْعَد :لاَقف لا تَدَرَوَو ةّيبحألا ِتَجْلَوَو :ناوسنلا اَهَفَرَعَو . ُناَيْبَصلا

 :ُهنْذَشْنأَ وسلا اة ياو أل يوْرَت تنك ْنِإَو اًذه

 "'سيعلاب َنيِداَحلا ىلإ وُبْضَأ ُتْسَلَو 2سوُأم َرْيَغ اَعْبَر َرْعّدلا ُبُدنَأ ال
 """سوُبْلَم ُرِئَغ اَهَْلَع ٍبيبَحلا ٌلْضَو دب يس لاا ديتول

 '"سوُشلا اَِناَوْخِإ يف ُلَمْعَت ُسوُكلاَو اَهَبَيَطأ َناَكاَم ْتَرَبَع َهَلِتَل اَي
 "'ٍسيِدْقَتَو حيبْسُت فلج رْنَرُم ُهُبلْفُم رششلاب ْتَقَّظن ِنِداَضَو

 ملو مهعم تنكف مهتعبتل نوديري ام ىلإ مهتيراجو مهتعبات ول يأ :تعوط ولو .هنع اولصفناو -

 هنيب تناك يتلا تالصلا هب هبش ناريعبلا هب عمجي لبحلا وهو نرق عمج :نارقألاو .ينم اونيبي

 .هعم مهتالص اوعطق يأ طيلخلا كلذ لهأ نيبو

 مل ريرجل اهتبسن ىلع ةديصقلا هذه نأ ديري .اهتلخد :اهتجلوو .ةميخلا وهو ءابخ عمج ةيبخألا )١(

 .سلاجملا :ةيدنألاو . .هتلخد الإ اًنيب الو هيلإ تلصو الإ اًناكم عدت

 ا ل ا رم عبرلا بدن (0)

 تسلو رهدلا هبدنأ ال مهنم شحوأو هلهأ نم الخ اذإ عبرلا نإ :لوقي وهف .سحانملا نم هيلإ

 ىلع اهل اطيشنت اهمامأ نودشني امب لامجلا نوكرحي نيذلا سيعلاب نيداحلا ىلإ ليمأ الو وبصأ

 رايدلا نوبطاخي نيذلا ءارعشلا نم هريغب ضرعي وهو ؛اًرفق عبرلا بدنأ ال» ىوريو .ريسلا

 نوركذيو قارفلا مالآ نوكشيو ناكسلا نم هولخو ناكملا ةشحو ىلع نوعجفتيو راثآلا نودانيو

 .مالكلا نم نوليخي ام ضرعو مالسلا غيلبت يف سيعلا يداحب نولسوتي مث عادولا تاعاس

 الو رضح ام منتغي دوقفملا بلطل هسفن حمطت الو دوجوملا ريغ فرعي ال ةديصقلا بحاصو

 .ربغ ام ركذتي

 يتلا ةلزنملا رجهلاب لزانملا قحأ نأ يأ مهب ىلمت اذإ اًرهد موقلا سبل مهلوق نم :سوبلم ريغ ()

 لصوو اهلهأ نم تشحوأ يتلا لزانملا كلت بدني ملف هب هب عتمتي الو بيبحلا لصوب اهيف ىلمتي

 .لاني ال اهيف بيبحلا

 نم بجعتو هبيجتف هئادنب ةرعاش اهنأك هيف ميقملا هعبر يف هل تضم يأ :تربغ ةليل يداني (:)

 عمجلاو اهؤانإو رمخلا سأك عمج :سوكلاو .هببس ةفرعم نع نهذلا فقو اًدح هغولبل اهبيط

 رخؤمب الإ سانلا ىلإ رظني ال نَم وهو سوشأ عمج :سوشلاو .نزولل هففخ هنكل سوؤك

 اهعبطب ديرت ام ىلإ مهتداقو سأكلا مهترهق دقو نورهقي ال نيذلا دادشلا مهب ديري اًربكت هينيع

 ميم
 .هنيع :هتلقمو .ةليللا كلت سوؤكلا مهيقسي ناك يذلا يقاسلا هب ديري ةيبظلا دلو :نداشلا (0)

 ةنايصب هيلإ تنر نمل ةقاط ال ىتح ءاوهألل اهريخستو بولقلا يف اهريثأت يف لثم رحسلاب اهقطنو
 - عضو يذلا :رئزملاو .رحس الإ وه امف حالس ةكوش الو ناطلس ةوقب كلذ امو هب عقت امم هسفن

 ١5 م /يناذمهلا .نامزلا عيدب تاماقم
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 هيام ءانينعلاو :قيذلا ةنعرات

 ارا ذك ساكنا 3#: انوينت ال

 5-5 ّقفْرَأ َناَك ٍريِرَس َقْوَف ٌَدَتْمأَو

 ْدََو حاَبّصلا َلْبَق ُهَعَْجْضَم ُتْْزَو

 اَلَو َراَر ٌسَّملا ُتْلُمَق اَذ نَم َلاَمَف

 ”سوكلاب َياّيِإ ُهَمَعْرَص ُتْفِخَو
 ”يِسيك نم مْوّنلا ُاَنَلْقُم ُتَرَعْشَتِسَأَف

 قحإ
 ِسيِقْلَب شرع ْنِم ِهْقْعَشَن ىلع

 سيقاَونلا ٌتاَّوضأ 3 ىَلَع ْتْلَد

 ٍلْجَر ْنِم َتْنأ يِرْمَعَل مب َلاَقَ
 كِلاَسِيْنابَأ يرذ ذأ ال َحْيَش نم هللا َكَحَبَ :ُتْلُقَ .َقَعَرَو َقَهَشَو بِرطَف (لاَث)

 :حيبستلا فلحو .مهطاسوأ يف سوجملاو ىراصنلا نابهر هعضي ام :رانزلاو .هطسو يف رانزلا

 . هقرافي ال يذلا

 ناك سيلبإ :خيشلاو .ةئيهلا :يزلاو .اهنم لاح :ةيفاصو .رمخلا :ءابهصلاو .هتبذاج :هتعزان

 هللا صق ام هرمأ نم ناكف ءاقشلا هيلع متح نمم ناك هنكل دابعلا كاسنلا نم مدآ ىلع هربكت لبق

 سأكلا هتعزان» لوألا رطشلا يف ىوريو .كسنلا اذهو يزلا كاذ بحاص وه :رعاشلاو .انيلع

 .هل ىنعم ال انه قفرلا نأل أظخ اهنظأو «هثدحأ قفر يف

 هاوق يهويو نداشلا هعرصي نأ فاخ يأ :هتعرص تفخو .انركسو بارشلا انم ذخأ :انلمث

 .سوؤكلا نم هيلع يلاوي امب ةكرح عيطتسي ال اًحيرط ضرألا ىلع هيقليو
 اًمون اًبلاط يأ :اًسعنتسمو .هلوح نم هعمس ىتح هقلح ىلإ دعصو هسفن ددرت :همون يف طغ

 ىوريو .كلذك مونلا هذخأي نأ هسيلج ثبلي مل موانت وأ مان اذإ اًصخش نأ ةداعلا يفو . هسعنأل
 هترعشتسا يذلا مونلا نأ يأ : يسيك نم :هلوقو .اهنفج وأ هنيع :هفرطو .2يفرط» امون لدب

 . يسيك نم هتقفنأو هتيطعأ يذلا يننأك هاتلقم

 هلجأو ءيش مظعأو .بحي نم ريرس هنأل كلذك ناك اهنإورهدنع وئاو هيدل معنا نأ هب قفرا ناك

 . هليم ىهتنمو هاوه نم اًعقاو ناك ام هلمجأو ناسنإ دنع هلضفأو

 ريغ عرولا لهأ عماسم اهعامس نع ىفاجتتو ةعالخلا لهأ عابط اهل شهت تناك نإو تايبألا هذه

 ءىّيسلا ىنعملا هيلع نذأتسي الو ءىراقلا اهأرقي دقو بدألا لهأ قوذ اهجمي ثيحب تسيل اهنأ

 .اهتادرفم هريسفت يف مالكلا بأن مل اذهل

 نوكي كلقع فعضو كفخس له يردأ تسل :لوقي وهف .عبطلا ةءادرو لقعلا فعض : فخسلا

 يبأ رعشب كبرط يف هروهظ نم دشأ هترهش عم كسفنل هئاعداو كريغل رعش لاحتنا يف هروهظ

 .اهرجزي الو اهعدري ال اهاوهو هسفن عدي لجرلا :رايعلاو . سكعلا مأ ساون



 11 ةئيسيلبإلا ٌةَماَقملا

 ٌريِغَص ٌيخِن ُهَعَم الجر َكِقيِرَط يِف َتيِقَل اًذإَف َكِهْْجَو ىلع ضْمَآَو اذه نِم يِنْعَد

 0 "٠ هيب يَ . هتَيْلِجِب ىَهْزُي .روُدُّقلا َلْوَح .ٍرودلا يف ُروُدَي

 عبقور 5-2 فرفإ 58 5 000 00 5 ا 0

 هيِقاَب تفل قشر تعد كأرز . ا و 5 . ”روُثلاب متعيَو

 ال ٌبيْرِش .ِتْنزلا ٌةَفآ .ِتِيَبلا يِف َوُهَو .""سوُّسلا ُلَمَع .ِسوُبْلَملا يِن ُهَل .ٌّبَنَد

 هلاق مشتت الو 0 ووفلا ىلإ يبن 3 00 : عيشي ال لوكأ .. "1 ةقني

 27+00 *»*++'» 2 ه 9

 نوكي ةبذملا لصأ نأل يحنلاب اهيف زغلأو يتأي امك ةبذملا انه هب ينعي هنكل قزلا ينعي يحنلا )١(

 دق قزب هبشأ ةئيهلا يف وهف هلوصأو صوخلا فارطأو اهضبقم فرط هيف ىراوتيف دلجلاب ىشغم
 .ماعطلا نع هعقدتو بابذلا بذتل رودقلا لوح رودلا يف كرحتت ةبذملا نإ مث .اًئيش ءىلم
 كرحتي يذلا وهو ةبذملا هنم فلؤت يذلا صوخلا :ةيحللا نم دارأو .اهب بجعي :هتيلحب ىهزيو

 .بذلل

 ءاملا ريغ يف شيعي ال توحلا نأ امكو هفاصوأ ركذي يذلا توحلاب جارسلا يف زغلي نأ ديري (؟)

 روحبلا ضعبب دارأو .ءاملا نع هماوق يف دعبي ال يذلا لئاسلا ريغ يف شيعي ال جارسلا كلذك

 .ةجرسملا وأ ليدنقلا

 اذكهو .هرماض يأ اشحلا فطخم لجر :لاقي .هيوطنم :هفطخمو .رصخ عمج :روصخلا ()

 . ةلابذلاب هنم لصتا ام ليحن جارسلا

 يه وأ اهرسأب ةليتفلا جارسلا نم دارملاو .رون نم ةمامع هل جارسلا اذكو ةمامعلا سبل يأ :متعا (:)

 .اًضيأ ةجرسملا عم

 يف ىبرت يتلا همأو .رجح هوبأ لاق اذهل ةرصعملا رجح وه اهنم دجو يتلا ةداملا زرفأ يذلا (5)

 .ركذ وهو ليدنقلا يه اهئاشحأ

 لكلا نأ ريغ ثعلا لكأ نم دشأ قيرحلا نإف سوسلا لمعي امم دشأ هيف لمع سابللا باصأ اذإ (7)

 . فالتإو نيهوت
 :عقني ال برشلا نم راثكم يأ بيرش لاق امك هنأل جارسلا وه تيبلا نم هينفت ىتلا تيزلا ةفآ (0)

 عني 2 نم وا نر 3 وه نم 1

 .اًدحأ هعنمي ال هئايضل لوذب (8)

 قافنإو هنم دوج نم ءايضلا وهو هلام صقني الو اًمئاد قوف ام ىلإ عفتري :دوعصلا ىلإ يمني (9)

 .رهاظ وه امك جارسلا يف صقن ءايضلا راشتنا يف سيلو

 اذإ يذلا ءاوهلا كعفنيو .ةريثك ةقفن يعدتسي هنأل كؤوسي اذهو ةليتفلا ظلغو تيزلا ةرثك هرسي(١٠)
 .هرضت كعفنت يتلا تيزلا ةلق نأ دارملا وأ هرضأ هيلع هتخفن



 ةّيسيلبإلا ُةَماَقملا قد
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 اكي' نيف ةقمو الإ ءاوعشلا قم دخأ امك 273آلا دخف "تّيَبأ اكانكل ءاخو يف َكَعُم

 مث :ماّنج ْنِب ىسيع َلاَق .ةرُم وأ ُخَِّشلا اَنأَو ةَديِصَقلا هذه ٍريِرَج ىَلَع تيم انو
 اور اذه + كلذ 11د ينوزك ىف الخزا كنقلف سيقول تنصر: ة1[: لو: تاغ
 مِلْظُم لّبَجلا يِف ٍراَغ ىلإ أَمْوَأَو ٌةَجَْرْسَم يِيَلَواَتَف .ُتْعِمَس اَم ُهَل ُتْلقَو .يِبِحاَص

 . تدك ذك يلبإب ان اَذِإَف ُهُيلَخَدَم (َلاَق) .َراّلا َكَعَمَو .َراَغلا َكَنوُد :َلاَقَق

 ْذإ ةرْمَحلا ُبُْدأ ضاّيِغلا يف ِةَلاَحلا َكْلَب يِ اَنأ اَنْيَبَو .اَهُنْدَدَرَو اَهَموُجُو ُتْيَوَلَف
 ؟«*!مهاَقَملا اذه ىلإ َكَحْيَو كاَدَح اَم : ُتْلْقَف .ماّلّسلاب يِناَْلَت ٌيِرَدْنَكْسِإلا حْبَملا يبأب

 5 كنك ْمُكْحَأَف : ُتْلُق .مانألا َنِم ماّركلا 1 .ماكخألا يف ماّيألا 0 :َلاَق

 .كِلذ كَل :ُتلُقَف 00 ٌءاَم ل ثريا . ِدوُعَف 0 ينلِمخَأ :َلاَق . حْنلا اب
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 اي :ُتْلُقَف .ُرب ُةَرَمَت وِذه :َلاَقَو ِهيَماَمَع ىلإ ًأَمْوَأَف . خْيّشلا ِرَبْخِب ُهئْرَبْخَأ ْمُث

 , داكشل كنإ سلتا نلع تْذَخُش حْنَفلا اَبأ

 .يلاح ةقيقح ذخ يأ 00

 . حيرلاب نايتإلاو .ءاوهلا جيومتل ةحورملاك ضوعبلاو بابذلا اهب بذي ام. :ةبذملا (؟)
 لطي رخآ باب راغلل ناكو لبجلا فلخ داو يف تناك راغلا نم هلبإ ىأر امنإو اهقيرط :اهتمس ()

 .هلبإ ىأر يداولا لبق نم هرفنآ ىلإ ءاج ىتح هب لخدو جارسلا دخأ املف يداولا كلذ ىلع
 ةضيغ عمج :ضايغلاو .دحأ هب سحي الثل اهئافخإ يف دهتجي عداخلا ةيشم يشمي :رمخلا بدي )0

 .راجشألا عمتجم

 .هيلإ كقاس :ماقملا اذه ىلإ كادح (4)

 نأ ىلإ ركبلاو هتجاح لك يف يعارلا هدعتقي ام :لبإلا نم دوعقلاو .هلمحت اًضولق دوعقلا نم دارأ )١(
 ءام ءاملاف هب ىذغتيو اهنبل برشي ةنوبل دوعقلا ىلإ هحنمي نأ دوعلا ىف ءاملا ةقارإ نم دارأو . يني

 قاد نق هوما" نق ككل ع دنا وذ ين درغلا ونامل ةقازإ ةركار دقرج دناو ةوغ وعلا ويلانعلا

 .ءام هدوع يف قارأ امنأكف هنم بضن ناك ام هل داع دوعقلا ىلع هلمح اذإف ءايعإلاو بعتلاب فج
 حجسأف مكحتلا يف تافولأملا نع اًجراخ اًططش هفلكف هلام. يف همكح نمل ءادف هسفن لعجي (0)

 نَم ةباجإ يف ؤكلتلا دنع ءالخبلا نع ردصت يناثلا تيبلا يف يتلا ليعافألاو .هب هفلك امب حمسو

 .مهلام نم اًئيش مهلأسي



 ىلإ ةالفلا انثذهأ ةيسزإ ةزاجت نم انلَفَق امل لاق مان ني نديم اكذع

 اريظتكما ياض“ ضزأب اًنوُحاَنَأَو ."اَهِلاَيْدأ ىف مهب اَنْرَتَعَو ."'"اًَهِلاَفْظَأ

 دِقلا امَمَظَن دق .2*”مْؤقلا يِدْيأ يِف .مْوَيلا ضان اَنيِقَبَو .«؟0اَِيئاَكَر اوُحاَرََو .اَيتاَقَح

 . ””ةياتطأ مجتلا دْمَو ..ةباتذآ هيلا فقدزأ تكن 0و الو تطبتو :اناوخأ
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 اهاوس ىوأم مهل نوفرعي ال نيذلا :اهلافطأو .اهيف ءام ال يتلا ةزافملاو ةعساولا ءارحصلا :ةالفلا

 لافطألا لاح مهلاح هبشت امل اهلافطأ اوناك امنإو ةلباسلا بالتساو صصلتلاب الإ مهل ةشيعم الو

 نم ءالؤه تنكم دق اهيف رمي نمل ريصنلا نم اهولخو اهتشحوب ةالفلا نأكف تاهمألا روجح يف

 ىلإ هايإ اهئادهإ ىنعم اذهو .اهلافطأل ءاذغلا مألا مدقت امك مهيلإ اهتمدق لب اهيزاتجم لاومأ

 .اهل ىنعم الو ينتدتها :ىوريو .اهلافطأ

 سبل نمك ةالفلل مهطسوت يف ةراملا نأكو ةرثعلا رجحك مهاذأ نم ةراملا ىلإ لصي امب مهنأك

 امدنع صوصللا ءالؤه اوفداص مهنأ دارأو .هلوضف يف رثعتف هبحس ىتح ضافو هلمشف اًسابل

 .ةالفلا مهيلع تلمتشا

 .ةزافم يأ :ةماعن ضرأب مهلبإ اوخانأ يأ : مهوخانأ

 يفو .اهلك اهوذخأ ءافلاو ةلاشملا ءاظلاب اهوفظنتساو .بايثلا ةيعوأ يهو ةبيقح عمج :بئاقحلا

 . ظفاللا مف نم ظفللا ظفلتسي امك اهيف ام اوغرفتسا مهنأك فاقلاو ءاطلاب اوقطنتسا خسنلا بلغأ

 نم اهنوبهني يتلا لبإلل ةالفلا يف هودعأ حارم ىلإ اهودر مهنأ وأ اهلامحأ نم مهبئاكر اوحارأو

 .ءارلا لدب يازلاب «اوحازأ» :ىوريو .نيرفاسملا

 .ةالفلا لافطأ صوصللا كئلوأ مه :موقلاو .اًدوجوم ءايضلا ناك ام : مويلا ضايب

 امكو .فئاوطو اًقرف ريسلا يف مهوطبر صوصللا نأ يأ ريسألا هب ديقي دلجلا نم ريسلا :دقلا

 يف ىوريو .اًباصتغا لاق كلذل نيقراسلا نم اهيطبارل اهنأ ىلع مهلويخ اوطبر دويقلا يف مهونرق

 .«انءاضعأ لبحلا طبرو .انءازجأ دقلا مظن دق» نيترقفلا نيتاه

 :مجنلا بانطأو .ءاملظلا دادتمال ليثمت اهفلخ اهبنذ رجت ةباد هنأك اهعبتتسا :هبانذأ ليللا فدرأ

 .ضرألا ىلإ هنم ةثعبنملا ةعشألا طويخ



 ةينمرألا ٌُةَماَقملا فل

 نِم ٍرْجَملا ُنْسُح َمَلَط ىّتَح .اًرَج ٌمْلَهَو .2"اَهَرْدَص اَنْذَحَأَو ٍةالَقلا َرُجمَع اوحَنلا مْ

 ل ا ٍباَرِق نِم حْبّصلا ُتْيَس َيِضْقْناَو .ٍةَمْشِحلا باَقِ

 ْمَطْفَن ِتاَوَلَفْلاِبَو .اًهَبجَُح أَْدَن ٍلاّوْهألاب اَنْلِز اَمَو ”'ِراَشَبَألاو ٍراَعْشألا ىلع لإ

 را يف د .ٍقِيِفَر ىلإ َمْظَنْلا انِم ْلُكَو 00 اَنلْلَح ىَّنَح .اًهّبَجَن

 كَ ٌيِرَدْنَكْسإلا حْنَقلا اَبأ ىَنَكُي .2"راَمطأ ُهوُلْعَتَو .ٌراَفَص ُهوُلْعَي ٌباَش ّيَلإ َّمَضْنأَو
 دك + "ونلا هلا كلاما نون مللي انام اع ا كاش ف
 :نوتتلا قمار نوعا : رابسلا لاك "حلب فك ُهَحاَمَتْسأَف ٍلُجَر ىلإ ُيِرَدْنَكْسِإلا

 برق ام :اهردصو .هيف انكلس يأ :اهردص انذخأو .اهرخؤم يأ ةالفلا زجع اودصق :اوحتنا )١(

 . ةبيصملا تقو هنم اوبرق اوناك مهنأكو اهلوأ نم

 تحت نم رهظيو علطي ءاهب رجفلا ءوض نأكو ءايضلا هجو ىلع ةمشحلا هتلدسأ باقن مالظلا نأك (؟)

 بارقلا وهو دمغ نم لتسي فيسب رجفلا لثمف رخآ لاثم ىلإ كلذ نع لدع مث .باقنلا كلذ

 .كرعي الو مشي ليختلا نم برض وهو ةملظلا وه دمغلا كلذو
 الإ مهيلع سيل يأ ناسنإلا دلج وهو ةرشب عمج رشب عمج :راشبألاو .رعش عمج :راعشألا (9)

 . مهنادبأ رتسي ام لك نم صوصللا مهدرج دقف مهدولجو مهروعش

 ملو .مهرئاصب نيعأ نع اهنوطيميو اهنوعفدي يأ اهبجح نوأردي عارق يف لاوهألا عم اولازي مل (:)
 ءالؤهو اهقورع وأ رجشلا ءاحل :بجنلاو .كيرحتلاب اهبجن نوعطقي ةالفلا عم كلذك اولازي

 امو :نيترقفلا يف ىوريو .اهوعطق مهنإف ةفاسم اوكرت املك ةالفلا رشق نوعطقي مهريسب مهنأك
 :ةجحألاو .فواخملا :لاوهألاو .اهتجل عطقن تاولفلابو اهتجحأ رذن لاهوألاو لاوهألاب انلز

 نم نوعطقيو فواخملاو لاوهألا بناوج نوكرتي اولاز ام يأ بناجلا ىنعمب جاجح عمج

 دصرملا هيف ناكو ةينيمرأ ةريحب يقرش ناجيبرذأب دلب :ةغارمو .راحبلا ججل هبشي ام تاولفلا

 يذلا نإ لاقيو .يسوطلا نيدلا ريصن ةمالعلا ناك هيف لمعلا بحاصو ناخ وكالهل روهشملا

 .ةيمإ ينب ءافلخ رخآ يومألا دمحم نب ناورم اهطتخا

 ناقيفر هكلسي يذلا ريغ قيرط يف امهالك بهذو قيفر ىلإ مضنا دحاو لكف اوقرفت ةغارم نم (5)
 .دحاو قيفر عم الإ يشملا مهنم لك مزتلي مل يأ نارخآ

 .ةيلابلا بايثلا :رامطألاو .ميضلاو لذلا :راغصلا (7)

 بلصأ نم هبشخ رجش :اضغلاو .رانلا :ىظللا تاذو .بهللا :ىظللاو .زبخلا وه :رباج وبأ (0)

 هألم :رونتلا رجسو .اهرمج يف ًاليوط اًنمز تبثو اهبهل دتشا رانلا هب تدقوأ اذإو بشخلا

 يف زبخلا اودجو مهنأ يأ مهنم اذهو اهدقوأ اذإ رانلا رجس ليقف هيف مسوتو دوقولل بطحلاب

 وفطخي نأ مهنكمي الو رونتلا

 .هايإ هيطعي نأ هبلط :حلملا فك هحامتسا (8)



 "ا ةينمرألا ُةَماَقملا

 .هلالتخاب ْمُهُرِبْخُيَو .هِلاَحِب َمْوّقلا ُثْدَحُي َلَعَج "2هَماَنَس ّعَرَف اّمَلَو .2"ُروُرْفَم ين

 اَم :ُزاّبَحلا َلاَقَف ."'هبايب ىَذَأ نأ ْمُهْمِهوُي . ِهِلاَيْدأ ٍتْحَن نِم ِروُنَتلا يف َحْلِملا ُرُشنَيَو

 (؛!اَهاَمَرَ ِناَفْعُلا ىلإ َماَقَو .اَْيَلَع َرْبُخلا َتْدَسْنَأ ْدَقَف َكَلاَيْدأ ْغَمجا .كَل اَبأ ال كَل

 زبضأ :َلاَقَو .َلَعَف اَميِف ُهُيَليِج يِنْئَبَجْعَأَف .©ااَهْطَباَتَيَو اَهْطُقْلَي ُيِرَدْنَكْسإلا َلَعَجَو
 َفُْفَص دق ٍلُجَر ىلإ َراصَو .2”مْذُعلا َعَم َةَليِج اَلَق .مذألا ىلع َلاَبْخَأ ىَّبَح َنَلَع

 :َلاَقَف . ِقْوَّذلا يف َنَدَأَتْساَو .نامثألا نع هلأَسف .ناَبلألا ُناَولأ اًهيِف ٍةَفيِظَن َيِناَوأ

 ِهِضاَرْعَأِل َدَمَعَف .ْمَعُن :َلاَق ؟ٌماجَح َتْنَأ هللا َكَحْبَف :َلاَقَف ؟ِةَماَجحلا يف ٌةَبْعَر كَ

 :َلاَقَف . ©ِناَطْيَّشلا ىلع ردا: يردتكسالا لاف ءاهيصي ةننآلا ىلإو "اهني

 ىّنح اَئْرِسَو "”ةَعفدب اَهاَنْلَكَأَو ِةَوْلَح ىلإ اَنْيَوَأَو اَمَدَحَأَك .اًهيِف َكَل َكِروُب ال اَمْدُح

 يف هل نذأي نأ ةراعإلاب ديري ناك نإو .قماحتو هلابت وهف اهتقيقح ديري ناك نإف ةيراعلا نم ينرعأ )١(

 رقلاب هللا هباصأ نم رورقملاو .ءاحصفلا هفعضتسي ال حيحص لامعتسا وهف رونتلا سأر نم برقلا

 .بهللا اهنم دعصي ةحتف نوكت ءاحنألا كلت يف رونتلا سأرو .دربلا وهو

 .قوف نم هتحتف برقب سلجو رونتلا ىلعأ ىلإ دعص :همانس غرف (؟)
 يف ةعقرف حلملل نوكيف هبايث تحت نم رونتلا ةذفان يف يمريو هحامتسا يذلا حلملا نم ذخأي ()

 اذهو رونتلا يف هيمري هنأو هوحنو لمقلا نم ىذأ هبايثب نأ يئارلاو عماسلا اهنم مهوتي رانلا

 .اهل ىنعم الو رشني لدب حلملا زبخي :ةخسن يفو هقارتحا توصلا

 اهمعط ريغ ام همهو يف يردنكسإلا هيقلي ناك يذلا ىذألا كلذ نم اهباصأ دق نأ همهوتل (4)

 .اهرذقو اهحيرو

 .هطبإ تحت اهلمحي :اهطبأتي (0)
 يهو ؛مدألا يف لاتحا» ىوريو .هتغاستسا لهسيل زبخلا عم لكؤي يأ هب مدتؤي ام :مدألا (7)

 .رقفلا مضلاب :مدعلاو .اًضيأ ةحيحص

 هنأ ركذو ةينآلا يف هعبصإ رادأ ام دعب هنأل هظيغ نم اًيفشت اهيف نعطيو اهبسي حتفلا يبأ ضارعأل (0)

 لك نأل ضارعألا عمج امنإو اهيف ام لوانت نم سفنلا رفنت ثيحب اهثبخو ةينآلا رذقت رهظ ماجح

 ىلع لمعيو ىمحي ضرع ةلخ لك نأكف اهبلثل ملأتيو اهنع ىماحي امم فرشلا لالخ نم ةلخ
 .هنوصو هظفح

 ينمدق :نبللا بحاصل لوقي وهف ناطيشلل بهذ هنأ هنم دحأ ةدافتسا نودب اًعايض بهذ امل لاقي (8)

 ْ .ناطيشلا نم هب ىلوأ وهف هداسفإو نبللا فالتإ نم دب ال ناك نإف ناطيشلا ىلع

 - .زابخلا نم اهطبأت يتلا نافغرلا عم نبللا ةينآل اهانلكأ يف ريمضلاو .اهيلإ انلم ةولخ ىلإ انيوأ (9)
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 ٍةَفْحَصب اَنَءاَجُف ِهِلِزْنَم ىلإ ىَنْق ٍةَعاَمَجلا ِنْيَب نم َرَداَبَف .''ااَهَلْهأ انْمَعْطَتْسا يرق انين
 .اهاينزكما ىلع اعقل كفك اوتار هلع ىلع .؟"اهناقتا نبللا ده د

 :نيللاب 3ودرفت كل اه + قردتكتإلا لاق. نتكلاب الإ: اؤباك ريكا ةفاتاشو

 ْتَعَفَو دق .“؟؟ةَراَضَغ يف ُنبَللا اذه َناَك :ُماَلُعلا َلاَقَك .نَمّنلاِب الإ َرْبُخلا َنوُعَتْمَتَو

 ْذْحَأَو .لل انإ :ٌيردئكسإلا َلاَقَف .©ةَراّيّسلا ىلع هب ٌقَّدَصَتْن ُنْحَئْف .ِةَراَف هيف

 .ٌةَدْلِجلا اّنِم ْتَوَعَشْفَأَف .'"”ةاَبوُرْحَماَو .ُهاَبَرَحاَو ُماَلُعلا حاَضَف .اًهَّرَسَكَف َةَفْحَّصلا

 نسمالاب اما ءاَرَج اذه -كلقَو "051355 ام اتضفتو . ةذعملا ايل تبَلَعْناَو
 وع ع

 :َلوُقَي ٌيِرَدنكْسِإلا حْنَملا وُبأ ْأَضْنَأَو . ُهاَنْلَعَف

 ًءَءَمَي ال مْهَّسلاَق رتبت ال يحتاج

 ظ .اًئيش اهنم قبتسن مل دحاو ةرم يأ حتفلاب ةعفد :هلوقو

 ْ .اًماعط مهنم انبلط :اهلهأ انمعطتسا )١(

 | المو هد نكح انيق عسي" انضم اهبق عدي مل يأ ةعنلا انه رهو كيرحتلاب.سفن:عمج نيافألا' (9)
 .اهسأر غلب ىتح

 ظ .رئاطلا وسحي امك ءيش دعب اًئيش هبرش يأ هاسح اًيسحت هوحنو قرملا ىسحت (؟)
 .ةعساولا ةعصقلا :ةراضغلا (:)

 .ناكم ىلإ ناكم نم قيرطلا ىف نوريسي نيذلا ليبسلا ءانبأ :ةرايسلا (5)

 هناك مهو اذإ هي قوداتي لاملا بلس ىتعمب:برحلا وهوأ هافسأ اوي هبشأ فسأت ةملك::ةايرعلاو: (5)
 كلت وهو بولسملا بورحملا نإف هابورحماو :هلوقب قفوألا وه اذهو هؤادن حصي اًدوجوم راص
 .ترسكنا ىتلا ةحفصلا

 هتعصق يف ناك نبللا نأب ىتفلا رابخإل بيقعتو بيترت خلا ةدلجلا انم ترعشقاف :هلوق يف ءافلا (0)
 دقو فوخلا نم نوكي دقو دربلا نم نوكي دق هيف ضبقت :دلجلا رارعشقاو .ةرأفلا هيف تطقسف

 يأ هانلكأ انك ام انضفن :هلوقو .اهيف امل اهفذق :ةدعملا بالقناو .انه امك فطنتلا نم نوكي

 .نابللاو زابخلا عم سمأ هولعف ام ءازج اذه نإ :لاقف .ءيقلاب هانغرفأ

 يوقلا مهشلا نإ :لوقيو .تداك وأ ءيقلا ىلإ تعفدناو تبرطضاو تئبخ سفنلا تثغ نم ىثغتت (4)

 لك اهمشجو هسفن فلظ دق نوكي مهشلا نأل هنم فطنتي ءيش نم ىثغتي نأ هب قيلي ال داؤفلا

 رهدلا اذه يف شيعي نَم نإف يناثلا تيبلا يف لاق امك هئاركلاب ىضرلا ىلع تنرم ىتح قاش

 لكأي ةراتف ىندألا دوجولا اذه ةعيبط مكحب هيلع لاوحألا بلقت نم دب ال هبحصي نّم ىنعم وهو
 مهشلا نطوي نأ بجي اذه ىلعو اًنيبخ الإ دجي الو ًالوزهم اًّئغ لكأي ةراتو اًبيط يقاليو اًئيمس



 اك ةئنمرألا ٌةَماَقملا

 "”ئَررَخآل شلاو اًديبَج رهدب سلاف

 سبل نم ةنكملاو ةعسلاو رسيلا رهد ىف تنك اذإ :لوقي نمزلا نم ءزجلا نع رهدلاب ربع )١(

 ام هل سبلاف اًيلاب اثر الإ دجت الو ةدشلاو رسعلا نمز يف تنك نإو اًديدج هل سبلاف ديدجلا

 . هيف رسيت



 نم :ُتْلَقَف +ثابلا اني موف ىتخ فيرخلا اكغذو انو: ةعاضتلا ا ةارفت

 هوضن ُبيِرْغَو . .هُديِرطَو عوججلا نم .ُهَديِرَبَو لْيْللا ُدْفَو *لانقف ؟20ُثاَعْنُملا

 . 2 0 ١ : هييعلا (4)-
 ترحل كنق 017 يو ةياهن تكا نوفا رو قا َحيِرْبَت ُهُشْيَعَو ٠ ٌحيِلَط

 .ُهَتَلِجاَر اَنُحَنَأَو باَبلا حْمَف ىلإ اَنْرَداَبَتَف ؟ٌفيِضُم مشو ازين تي هنا

 ملعلا :لضفلاو .ةعامجلا قلطم انه اهنم دارأ ةعمتجملا شيجلا نم ةعطقلا :ةبيتكلا لصأ )١(

 .بدألاو

 .شيع دغر يف مهكرت اذإ مهعدي سانلا رفاسملا عدو مهلوق نم هنع انلقتنا :ثيدحلا انعدو (؟)

 .اًقلطم قراطلا هنم دارأ ةرم دعب ةرم موقلا ىلإ يتآلا و

 ىلع هدفوأ ليللا نأكف لاؤسلا ض جاتحملا عفدي ةجاحلا دس يف يعسلا نع ليللا قيضل فرفز

 .مزهنملا :لفلاو .هيلإ هلسرأ يأ :هب دربأو لوؤسملا

 اهيمارم هب تمر ةبرغلا نإ :لوقي .بعتلا نم ييعملا :حيلطلاو .لوزهملا ريعبلا رسكلاب :وضنلا (:)

 .اهحيلط ةيطملا لوزهم هرفس لوطل وهف رقتسملا هزوعأ ىتح
 حيربتلا سفن شيعلا لعج امنإو شيعلا ليصحت يف ةقشملا نم سفنلا دهجي امو ةدشلا :حيربتلا (0)

 | .كلذب ةفوفحم يه امنإو ءاقشو ءانع نالف ةايح :لوقت امك ةغلابم

 : حيفلاو .همهم عمج فارطألا ةديعبلا زوافملا :هماهملاو .نيريغصلا هيدلو :هيخرف نم ديري (*)

 ام سيلو ةعساولا زوافملا هدالوأ ىلإ لوصولا نيبو هنيب لوحي يأ ةعساولا ىنعمب ءاحيف عمج

 .اهعطق ىلع اهب نيعتسي ام هدنع

 ريسفتلاك ةلمجلا هذهو هدجت نيأ يردت الو هبلطتف دوجوم هنأ ملعت تنأو كنم تلفنا ام :كتلاض (0)

 هؤطو :ىوريو فيغر وهو هبلطي ام ةفخل هلظ فخ امنإ :لاق هنأك اهيلع لالدتسالا وأ اهلبق امل

 .هلظ لدب فيفخ



 1 ا ا را ا ا يم ا فش مص ل بو كت صرب < يحس "1 ةّيمجاّئلا ُةَماَقملا

 :اَنلُقَو .سِنأ ىّبَح ُائئَاَحَو .َعِبَش ىّتَح ُهائْدَعاَسَو ”ةهتَلاَض ُهائَرأَو هب اَئبَحَرو َِْلِإ َئْيِْضَو .©0تتبلا ْمْلَهَو .َتِئَئاَو َكَلْهَأَو .تيتآ َكَراَد :اَنلَُو ."'هَتلُحُو اَنْعَمَجَو
 نَأَو .”.جاعلاك دوُعلا ٌفرْعَي ال :لاَمَق ؟(9قطنَمب ُنَتاَملا .ِهِقِرْشَمِب ُعِلاَطلا نَم 1

 . 9غمطشأ ُتْيَلَحَو .هَرُضْغَأ ُتْرَصَعَف .ُهَرْبْخَأِل َرْهَّدلا ٌتْرَشاَع ."''مجاّنلاب وردا
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 اَمَق ."*اَهَئوُدَأِل َةَبُْعلاَو ."هُهئيِمسَو ْمُهّنَغ ْمُهْنِم ٌتْفَرَعُف . ْمُهْفِرَعاِل ساثلا تبرجو 7 (ة)ءه خ5, تعدو نعم (8)ء عب 2 قولوا ع فار مرج هع م ا

 يأ يف يردي ال اًميضم بلطي دصاقملا تتشم هنأك كرفسب هدصقت يذلا هجولا مضلاب :ةلحرلا )١(
 دقو هدنع هتلحار خانأو هيلإ لصو ام وهو دحاو هجو يف هلاحترا هوجو هل انعمجف هدصقي هجو
 .انمدق ام وحن ىلع عمجلا ليوأتو لاقتنالا ىنعم ةلحرلا نم دصقي

 .هيلإ لاعت :تيبلا ملهو .راظتنا ىلع هئيجم نم مهنأكو مهاتأ :موقلا ىفاو (؟)
 اهنم دوصقملا ىلع هودعاس مث .ةلاضلا نم دجو امب هبلق نئمطيل هايإ هورأ فيغرلا :هتلاض (؟)

 . عبش ىتح ماعطلاب هودمأو

 اذهل .قرشم كلفلا نم هعقوم بسح ىلع بكوك لكلو .قرشم نم علطي بكوكلاب ههبش (4)
 دارأ كدشر نم يغبني ام فالخ ىلإ كبلقب ذخأي نَم :كنتافو .علاطلا ريمض ىلإ قرشملا فاضأ
 .هتحاصفو قطنملا ةوالحب ةبحم برلقلاب ذخالا هنم

 نمك دحأ ءيشلا فرعي ال ديري هبرض لثم اذهو .هنيل نم هتبالص نيبتيل هضع :دوعلا مجع )0(
 نظلا ضرع امبرف فيرعتلاب لصحي امم ىلعأ ةفرعم ينومتفرع ينومتربخ اذإف هنحتميو هربتخي
 .هسفن نع فصاولا يكحي اميف

 .هترهش ىلإ هبقلب ريشي رهاظلاو علاطلا :مجانلا (7)
 الإ بسني ال ام هيلإ نوبسنيو هنوبتاعيو هنوبطاخيف لقاعلا لاثم يف رهدلا ليثمت مهمالك يف رثك 34فإ

 نمم نامزلا وهو رهدلا امنأكف مهمالك ىرجم ةرابعلا هذه ترج دقو .هنأش لج نوكلا عناصل
 نولفاغلا هبحصي امك هبحصي ملو نيربتخملا ةرشع مجانلا خيشلا هرشاع دقو بحاصيو رشاعي
 رصعي امك لاوحألا نم هريغ ىلع ىفخي دق امم هراودأ يف ام صلختسا يأ :هرصعأ رصعف
 فالتخا هرادقم يفو نامزلا نم ءزجلا وهو رصع عمج :رصعألاو .هئام صالختسال بنعلا
 هنع ثدحيو ةداع هثداوحب دهعلا لاطتسي ام وه امنإو ةنيعم ةدمب هديدحت مدع باوصلاو روهشم
 لكو رطشأ ةقانلا فالخأل لاقيو رطش عمج :رطشألاو .ًالثم اذك دهعو اذك نمز يف ناكب
 بلح دقف اهعيمج بلح نمو اهرطش دقف اهنم نيمداقلا بلح نمو اًضيأ رطش اهنم نيفلخ
 قاذو هلاوحأ بورض نم دافتسا يأ «؛هرطشأ رهدلا بلح» مهدنع ًالثم راص مث .اهلك رطشألا
 .هرشو هريخو هرمو هولح

 .نيمسلا دض لوزهملا ثغلا لصأو .مهئيدر نم مهديجو مهضيرم نم مهحيحص زّيمف مهرومأ لئاخد ىلع فقيل سانلا نحتما (4)

 .هتايح يف ءرملا ىلع أرطي ام لك نم ةريضب ىلع نوكزن ىتح اهيزكو اهدئادش محط قوبل ةنزغلا ترج يأ نمانلا ىلع فطع :ةبزغلا :(5)



 ةّئيمجاّنلا ٌةَماَقملا 7”

 ين انا هاهتنب كلو الإ اةقلز' كتطتلا 1: 271غ كاقك “ل وا 0

 اَلِإ ٌبْطَخ اَلَو .ُهَطاَسِب ُتْئِطَو اّلِإ ُكِلَم امك .ُرَكَنأ ا بْزَعلا يِفَو .ٌرَكْذُأ ٍقْرْشلا

 رفدلا يونا" عيوش او تاكو ذل وح ككاو 21

 الإ وسرلا تحب اك ةييوتفو نوط يفوح نشا را ومرت لاكي ئنمز ف
0000 

 ني ِهِبْيَر ْنِم يِنَلَمَحَو يب ٌمَضَأ اًمْدِ ِرْهَّدلا ٌفْرَص َناَك ْنِإَو

 لَّوَحُم اًهنَع َسِيَل ٍقْذِص َهَلَحَم 2 ينأحأ ُتْيَح ٍناَسْخِإلاب ءاَج ْدَقُ
2 

 0 تع 3 تر ُمُرْحَي اَم 0 َتْنأ كرف ل ضف ال :اَنَلُق

 1 00 17 5 1 قظولا اع 0 0 00

 هنأكو اهقرتخيو اهأطي ىتح هحملت داكت الو هتحمل اهنم ىند اذإ ةرصبم ةروص يف ضرألا ليخ )١(

 ”يرننع اقف كلذ
 ميظع رمأ نم ام يأ ميظعلا رمألا : بطخلاو .هريس يف كلملا مدقتت يتلا دونجلا فص :طامسلا (0)

 .هنم برألا تلنو اهفوفص تقرتخا الإ شويج رطاخملا نم .هفتحت

 .حالسلا عضوو حلصلا ىلع نيبراحتملا نيب ملكتملا :ريفسلا (5)

 :هلوق ىلإ ريشي .هلاح مئالي يذلا سابللاب الإ هتدشو نامزلا طخسل ترهظ ام رهظ يأ حوبي حاب (4)

 اهسوبامإواهميعنامإ اهسوبل ةلاح لكل سبلا

 يب رضأ دق ناك نإو هريغ يف نامزلا بلقت نأ يأ هينب ىلع دئادشلا نم بلجي ام :رهدلا بير (5)

 ناسحإلاب هتءاسإ تهتنا دقف لمحي نأ هتداع ترج ام ةدشلا لاقثأ نم ينلمحو يمايأ ميدق يف

 لوحتأ ال رومألاب رصبلا يف تابثو نيقيلا يف قدص ةلحم هلاوحأ نم يلع بلق امب ينلحأ ثيح

 اح هليوتت يف عمطم كركشلل قبب عل هني نلإ ملعلا نم لموو نيثنلا ظلاخ نم نأل اهنق

 .هيلإ لصو

 نم اهنود امل باجحك تناكو مهلا ىلع تمتخ تقبطنا اذإ نائسألا نأك هنانسأ رثن :هاف هللا ضف (7)

 روهشم ءاعد هوف ضف الو .هباب رسكتو هباجح دي ل ع سرع .هلخاد

 نمل لاقت ناسحتسا ةملك كوبأو تنأ هللو .هظفل حبقيف هنانسأ رثنت ال نأب هقطن نسحتسي نمل

 يأ تنأ هلل تلقف . 0 ع ل و

 .كنم كلمع لثم راهظإ نع زجعي ال ةردقلا رهاب هنأل ةصاخ هللا ىلإ الإ بسنيل كرمأ ناك ام

 . كوبأ هلل كلذ لثمو

 يف هثحتسي يأ :لمعلا ودحي يذلاو .اهيلإ هب يهتني ةياغ يف هلمأ لمعلا ىلإ لماعلا قوسي امنإ (0)



 فق ةئيبجاّتلا ُةَماَقملا

 َرْمُعلا َكاَتْمَساَقَل ٍناَكَملا اذهب َتْمَقَأ ْوَلُك :اَنلُك .ُرُملا ُشْيَعلاَو ."'”ُرُضلاَف ُقِئاَسلا
 :َلاَق ."0ْعَرْكُي ام ِءاَوْنَألا َنِمَو .ُعَرْزُي اَم ٍراَطْنَألا َنِم َتْفَداَصْلَو (9ُهنوُد اَمُق

٠. 
 ُهاَملاَو ُءاَم ْمُكْراَطْمَأ ْنِكلَو .“؟)اَبْحَر مكءاتف ُتْدَجَو ْدَقَلَو .اًبْحَص ْمُكْيَلَع ُراَتْخ

 اقنأَو .َيِفَلَح ٌرطَم :َلاَق ؟َكيِوْري ٍراَطمألا | يأ :اَنْلُق .شاطملا يِوْرْي ال
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 ات نقلا ةياوتو» ةلساولا يتلا د اكنجوتم

 00 انك هانم ةدحجازيس ٠ اهكؤز نإ ناتجرأ دضقتم

 .هلامع ىلإ هتدايق ىف هلمأ ثحتست يتلا ةياغلا نع لأسي وهف ةياغلا كلت وه لمعلا ىلإ قوسلا 1
 لمألا ليخي هنأكو .تلمادق كاقوتت قوس يذلا ام يأ .قاتشا يأ هيلإ ضرغ ردصم :ضرغلاو
 .هنع لأسي قئاسو داح امهنم لكلو امهعبتي وهو نيعوبتم ةروص يف قوشلاو

 ودحي يذلا ام :هلوق نع باوج رطولا امأو :هلوقو تعلط نيأ نم :هلوق نع باوج نطولا امأ )١(
 برألا :رطولاو .كضرغ قوسي يذلا ام :هلوق نع باوج قئاسلا امأو :هلوقو .كلمأ
 نع ىكح ام ىلع هتبرجتو هلضف لثم يف لجرو .ةجاحلا ةدشو سؤبلا :رضلاو .بلطملاو

 لهأ لعلو .هشيع هيفرت يف مهيلإ هتجاح نم دشأ مهنوؤش تامهم يف هيلإ سانلا ةجاح هسفن
 اومواس اذإو لقعلا ىلع اهيف مواسي ال راطقألا ضعب يف مايألا هذه لهأ لاثم ىلع اوناك هنامز
 .اًدبأ ءارش ىلإ موسلا يهتني ال هيلع

 هيف كانمساقل بحي نمل هضعب ةبه نم نكمتي هبحاص دي يف رمعلا ناك ول يأ هتاساؤم يف ةغلابم (؟)
 ْ يال اةااوعلا راو

 هعضوم نم هلوانت اذإ ءاملا يف عرك نم نوكيو .ريزغلا رطملا ىنعمب انه وهو ءون عمج : : ءاونألا (6)
 عاقيإ يف امك مالكلا يف فذح ىلع ءونلا ىلع عركلا عاقيإو هيلإ ءانإ عفري الو هفكب ال هيِفب

 ضرألا ّيرل يفاكلا رطملا ىلع عرزي امنإو هب عرزيو هئام يف عركي يأ رطملا ريمض ىلع عرزلا
 كلذب نوئكي .هْيِفِب هلوانت نم براّشلا نكمتي ثيحب هيراجم نم حفاطلا ريزغلا ءاملا يف عركيو

 .رطملا وهو هبلطم اهيفو اهريخ ةرفوو مهدالب بصخ نع
 ردصلا ةعسو مركلا نع ءانفلا ةعسب ىئكيو .عساولا :بحرلاو .تويبلا مامأ ةحاسلا :ءانفلا (5)

 . فايضألا يققلتل

 .هحدمل مالكلا قوسيسو هدصقي يذلا ريمألا وهو فلخ ىلإ ةبسن ماللا كيرحتب : يفلخ )0(

 .هءام دِرَتل هلحاس ىنملا موت اًرحب اهب يمأو فلخ ريمألا دلب ناتسجس ةلحارلا اهتيأ يدصقا يأ (5)
 . هلانتل هانمتت ام يهو ةينم عمج :ىنملاو

 ريمألا تابه نم اهدصقتل كنإف اهترايزل ناجرأ تدصق اذإ لوقي رخآ صخش اهنأك هسفن بطاخي (0
 ريكنت سيلف .ةئام ىطعُتف اًئيش ىنمتت يأ كينامأ نم ةدحاو اهنم ةئام لك يقالت تابهب فلخ
 ءارلا ةددشم يهو سراف دالب نم ةدلب :ناجرأو .هلباقي امو ددع نايبل نكلو اهدارفإل ةدحاو

 .نزولل اهفُمح



 ةّيِمجاّتلا ُةَماَقملا ففي

 "ةلِجاَب ىَلَع ٍشْيَرُق لْضَمَك  ٍديِمَعلا ٍنْبا ىَلَع ٍريِمألا ُلْضْمَو
 انملؤلز ..ةفاكشل هرب دي اكفنا و: ةاكغََوَو َّجَرَخَف : : ماَشِه نب ىَسِيَع لاق

 ُبئاَتَجلاَو ٌقاَسُت ُبِكاَرَملا ذِإ ')ٌسوُلَج ايرْثلا طمس يف مْيَع مَْيِب ُنْحَن ابق . ُهُقاَرِف

 يف ُلُفْرَي ءُمِجاَّنلا اَمُحْيَش اّذِإَف ؟ُمِجاَهلا ِنَم :اَنْلَُق ل يل اَذِإَو ُداَقْث

 : لاَقَف ؟'*ُماَضِع اي َكَءاَرَو اَم :اَنلُقَو َنيِقِناَعُم هَْلإ اْمُقَك .2؟”ىتؤلا ٍلْيَذَو «ىتُملا ِلْيَن

 نركب افا هلق تقاقش نأ لق َلاَعِبَو ٌةَرَقوُم ٌلاَمِج

 اَهِتأَي ْمَل ٍةَكيِضُف ْيَأَو ٌفلَح اَهبْأَي ْمَل ِةَلِفَر يأ ياَلْوَم

 نرقلا لاجر نم يمليدلا هيوب نب ةلودلا نكر ريزو ديمعلا نبا دمحم لضفلا وبأ وه :ديمعلا نبا )١(

 نمو .دحأ هيف هبراقي مل ام لّسرتلاو بدألا نونف نم غلب اًمجتنم اًثوسليف ناك ة ةرجهلل عبارلا

 رفاو هملع ةعس عم ناكو . .هتبحصل الإ بحاصلاب ِبُقُل امو دابع نب بحاصلا ةباتكلا يف هتذمالت

 هحودمم نإ مجانلا خيشلا اذه لوقي .ةنوكسملا راطقأ نم ءارعشلا هدصقي اياطعلا عساو تابهلا

 شيرق لضفك هيلع هلضفو ديمعلا نبا نم لضفأ هذه هتماقم وأ هرعش يف الإ فّرعُي امّلَق يذلا

 . مهيف ةليبق ىندأ يهو ةلهاب ىلع برعلا يف ةليبق فرشأ يهو

 وهف موظنم هيف نكي مل نإف .هيف اموظنم رهوجلا ماد ام هوحنو ٌرَّدلا هيف موظنملا طيخلا :طمسلا (؟)

 دقعلاب اهنوهّبشي ءامسلا يف فورعملا اهلكش ىلع ةمئتلملا موجنلا ةلمج :اًّيرثلاو .طقف كلس

 ايرثلا موجن مهنأك اًسولج اوناك مهنإ : وتو رضا يصور راققال ينداجلا ووو وكلا

انه اهنم دارأو هريغو ناويح نم بكري ام : بكارملا 22
 مجانلا خيشلا اهب مداقلا اياطعلا لمحي ام 

 نيبو اهنيب حواريل بكارلا عم داقُث يتلا ةبادلا يهو ةبينج عمج : بئانجلاو . فلخ ريمألا ندل نم

 .اهنم برقي ام وأ ةتغب ىلع انيلإ ىهتتا :انيلع مجهو .هبكري ام

 .هيف لفري غباس بوث هنأك ىنملا لين لعجف .هديب رطخو رتخبتو اهلويذ ّرج اذإ :هبايث يف لفر (:)

 . اليذ هيلإ فاضأو بوث ةروص يف ىنغلا ليخو

 وه :ماصعو .فاكلا حتفب ىَورُي .فلخ امع مداقلا نع رابختسالا يف لثم :ماصع اي كءارو ام )0(

 هتدايع ىلإ ءاج دقو ضيرم وهو نامعنلا ىلع لوخدلا نم ةغبانلا عنم نامعنلا بجاح ربهش نبا

 :ةديصق يف لاقف

 ماصعاي كءاروام نكلو لوخد يف كمولأال ىنإقف

 نم ةأرما يه :ماصعو .فاكلا رسكب ىّورُيو .ةنعرم' ىف تانعلا نمو هترد يفصل نع ةلاب

 تنب فوع اهتنبا جيوزت يف اهملكتل ملحم ةجوز ىلإ ةدنك كلم ورمع نب ثراحلا اهلسرأ ةدنك

 .ماصع اي كءارو ام :لاق هيلع ةلبقُم يهو تعجر املف ثراحلل ملحم

 اهلصأو ةبيقح عمج :بئاقحلاو .اهلامحأ يف اهيلع لقثأ يتلا :ةلقثملاو .ةلمحملا :ةرقوملا (7)

 .ةيعوألا قلطم اهنم دارأ هوحنو دازل هلحر يف رفاسملا اهقّلعي ةطيرخلا



 ففف ةئيمجاّئلا ُةَماَقملا

 «0ئاَكرَح يِ تاكل ىَرَت 5 هلا لفت حلا ئاجت يأن

 «9اَهِتاَسَح ْنِم َرْهَّذلا َُذْعَي ْنّْمِم 2 يِنّنِإ رْهَد ٍتاَئَسَح اَمَّدَع ْنَم

 اما مجالا ماَقَأَو .ُمَءاَقِل اَنَفُرْرَي ْنأَو ُمَءاَقَي 0 اَمْنَأَسَم : ماَشِه ُنْب ىَسيِع لاق

 5 حْذَم يف ا همالك ْنِم فرصتي الو اكشن نع 0 0

2000 

 قفز

 فرفإ

 قا

 اهذخ يأ «اهكاه» ظفل الإ اًظفل نيعماسلا ناذآ ىلإ هّجوي ال حودمملاف . لضفلا بلاط :يفاعلا
 الإ هنوبيجي ال هنم ذخؤي امب هجاهتباو هسفن ةحامسب مهملعل نوفاعلاو .ةيطعلا ىلإ ريمضلاب ريشي
 . «اهتاه» ظفلب

 روص يف مراكملا ليخ .ريغلا ىلع ةدئاع هلمجأو لعفلا نسحأ يهو ةمركم عمج :مراكملا
 :لاخلاو .اهتانجو يف ًالاخ حودمملا ناكو ضيبلا اههوجو نع تفشك يأ ترفسأ ناسح راوج
 فيطل نم وهو اهلضف ةيلحو لاجرلا ةئيز مراكملاو ؛مراكملا ةنيز وهف ضيبألا هجولا ةنيز
 . ةغلابملا

 هتلمح يتلا اهتيزمب اهفصوو .هيبأب هاياجس يدفي يأ عبطلاو ةيجسلا ىنعمب لامش عمج : : لئامشلا
 ةآرم وأ فيس اهنأك اهولجتو ةعفّرلاو فرشلا :الغلاو .العلا ولجت يتلا :لاقف «هيبأب اهئادف ىلع
 تاكربلا ىرت يتلا هدي يهو ادي يدفيو يأ هلئامش ىلع فطع :اديو .اهقورتف نيع وأ اهلقصتف
 .بحاصل ةفحت وأ بلاطل ةيطع ةكرح لك يف نأك اهتاكرح يف تاريخلاو
 تانسح نم هيدايأو حودمملا لئامش دع دق يأ قايسلا هيلع لدي اهباوجو ةيطرشلا يه :نم
 رهدلا نأ وه هدنع قحلا نأ كلذو ريصقتلا ةّلع نايبل هلوق فنأتسا مث .هردق نع رصق دقف رهدلا
 نم نوكت دقو .رهدلا هبهي امو رهدلا بهاو هنأك هيديأو هلئامش تانسح نم ْدَعُي دعاسملا
 .هلاح ىلع «يننإ» يف فانئتسالاو .رهدلا تانسح نم دحأ اهذعي ال يأ راكنإلل ةيماهفتسا



 ٍنَع اَهِنَلِإ ُتْرَدَحْلاَو .ِةَرْصَبلا َماَكْحَأ ُتيْلُو امل :َلاَق ماَشِه ُنْب ىَسيِع انَنَّدَح

 يف نإ :لاقف "نذل يف ةيفاعلا هناك ,ثاش بكذملا ف ىيشطا 110يقلا

 ْلَمَو .ٌفَص َماَقَم ُموُقَأَو .«ٍفلأ ٌدَعُم ُدَعَأ ىكَل ُةئاَض اَهِفاَرْطَأَو ضزألا ٍفاَطغَأ

 نم دكا ةعيرذ أَو :تلقَف ؟ عير قم تلطت الو فيتم ىَيَذَْحَتَت ْنأ كَل

 َككِراَشَأو «2"قيفْرلا ةمذخ َكُمدخَأ نب ال ؟َكِيفَع ْنِم ْمظَأ ةيِسَو ْيََر ؟َكِلضَ
 اَعْرَذ ِهَِيَعِل ٌتْفِضَق اَماّيَأ يْنَع َباَغ ًةَرْصَبلا اَنْلَصَو اّمَلَ اَنْرِسَو .قيّضلاَو ةعّملا 9

 نع ةرضحلاب ربع نوكي دقو .ةرصبلا ىلإ ةفيلخلا ندل نم راس يأ ةفيلخلا ةرضح :ةرضحلا. )١(

 .دادغب ةنيدم

 صرحلا يف هندب نم ةحصلا ةلزنم هريشع نم لزني ثيحب هلضف ةرازغو هبدأو هفرظ يف هنأ يأ )١(

 .تباغ ول اهيلإ ةبغرلا دادتشاو اهيلع
 بناوجلا يف هعايضو .ضرألا بناج يأ بناجلا ىنعمب رسكلاب فطع عمج :فاطعألا (7)

 خسنلا ضعب يفو .هتميقب موقي الو هردق فرعي ال بناج ىلإ بناج نم لقتني هنأ فرطألاو

 .هب دادتعا الو هيلع انبتك ام ريغ ىلإ فيرحت

 هدحو دع ةمهم رومأ وأ رمأل فلأ ّدع اذإ نكل سانلا دنع ردقلا لوهجم اًعئاض ناك نإو وه (:4)

 هيلإ نيحُي يأ ةعينص هذختي نأ بحاصلا نم بلط ةيافكلاو لضفلا يف هسفن ماقم نيب ام دعب 00(

 ريظن يف هنم بلطي نأ نودب هعسي اميف هعيطيو هعطقي الو هعبتي هل عونصم ةلزنمب هل نوكيف

 .هصخش فالثتساو هعانصتسا ىوس ىرخأ ةليسو الو ةعيرذ هيلإ ناسحإلاو هعانطصا

 .دوجأ يهو نيفاقب قيقرلا :ىّورُيو .اًبلاغ هديس هتقفارمل مداخلا ىلع قيفرلا نوقلطي دق (7)

 نع يتقاط تقاض يأ ةقاطلاو قلخلا :عرذلاو .يعرذ قاض لصألاو لعافلا نع لّوحم :اًعرذ (0

 . هتبيغ لامتحا



 فل ةّيفلَخلا ُةَماّقملا

 يلا ام كلذ ندعو ينك ةرليلا تريغ قنا تذخأف ارجع كفا: عَ

 دْنّْرلا يف ِراَنلا َحاَدِتْقا ٍرْدَّصلا يف ُحَدْقَت ةّسْخَولا َّنِإ :َلاَقَف ؟َتْرَجَه َّمِلَو ؟"”َتْرَكْنَ

 ىَلَع َعَباَنَت اَذِإ ُرِطَقلاَو .""ُتَشاَطَو ْتَراَط ْتَشاَع ْنِإَو ءْتَضاَلَتَو ْتَراَن ْتَئِفِطَأ ْنِإَف

 كو قلع ل ةنقلاوت ا" رووا عوف كوت 1١ تعقل 1*5 اقو الاتمأ قالا

 ىلع لاغ نم ظنت لا زك ىلعو +" ءكشلاك طوس دوي الو 4" ءاطعلاك
 هاَنيَقل . ليوط فنأب اَنّيِقل ْنَمَف . '”لالذإ َرظَن ميلا ىلَعَو «لالذإ َرظن ميركلا 7-2 0 0 ف6 ميسو هلك (4) كا رس يك 1غ ع -

 كلل

 قف

 يف

2) 

000 

 قف

00) 

 .اهلخادم :دلبلا بويج

 .انرجه ىلع كلمحف هتحبقتساو هتركنأف كفولأم فالخ ىلع انتبحص يف هتيأر يذلا ام يأ

 هلاثم بحصي امل اهلايخ ىف سانلا نم دحأ لئمت دنع ةضاضغلا نم سفنلا بيصي ام :ةشحولا

 كلت يل ةقحولا كلت تسدقلا كوري ان كريه نم كدجوت اذإف ةنم اهبلا لضصإطءونع رثأ نم
 ءام تببص امنأكف ةنسحلاب ةئيسلا تعبتأ نإف فصوت داكت ال ةعرسب دنزلا نم رانلا حدقنت امك

 ةعرس يف اومزهنا موقلا ران نم :تران :هلوقو .سفنلا نم رثألا كلذ يحمو تئفطأف ران ىلع

 يأ ءابلاب ثتداب :ىوري دقو .بلاغلا هؤدع يدي نيب نم مزهنملا مازهناب سفنلا اهتقرافم

 هوحمي امب اهببس عبتي ملو سفنلا يف تتبثو ةشحولا كلت تشاع نإو .تكلهو تلحمضا

 .هدسفتو هقرحت ىتح ةبحملا تاقالع نم اًئيش عدت الف رانلا بهل ريطي امك تراط

 اذإ ةشحولا كلذك ضاف ىتح هألم ءانإ ىلع عباتت اذإ رطقلا نأ امكف يليثمتلا لالدتسالا نم عون

 ةميخس نم جرفيو ظيغلا يفشي.امب تضافو اهلامتحا نع تقاض سفنلا ىلع اهبابسأ تلاوت
 . نغضلا

 هجو هتم ادب لايخلا هددر املكف هرثأ بلقلا ىف لعفي كرت اذإف هيركلا رمألا كيرحتلاب :بتعلا

 تركذقو نعزلا لاط املكف كووسياام ذحأ نع كعلي اذإ كارت اذكها دانيدج رئأب قتأي ديدج
 هيركلا نإف هخيرفتو هضيب ىنعم اذهف كبلق يف ةرفنلا ىوقتو كدنع رمألا مظعي كغلب يذلا
 اذإ يكل عورتج ايل لمدت هل تاواذنب ىهتنا اميرو هتازكلا نم رجول هوك نأ تيلي ألا كحاولا
 .هعالتقا لهس هتيادب يف رمألا َيِفوُلُث
 مهديقيف كرش مهقلعي ال عابطلا ماركلا رارحألاو .هوحنو ريطلا ديصل كارشألا نوبصني سانلا
 هترصقو كتعاطل هتدّيق امنأكف ّرح ىلإ تنسحأ اذإف ناسحإلاو ءاطعلا لثم مهديص بالط ىلع

 . هتعفنم ىلع هديص دئاصلا ديقي امك كتمدخ ىلع

 .ةمخزلاو جابركلا رصم دالب يف ىمسي ام هنمو .هوحنو روفضم دلج نم هب برضي ام :طوسلا
 طوس الق رحلا امأ .هب برضلاو طوسلاب ناسنإلا نم لفاسلا وأ ناويحلا درطي نأ ةداعلا يفو

 .بناجلا ةنوشخو ءافجلا لثم هدرط يف هلامعتسا حجني

 نم سانلا ىلإ رظني وهف لضفلا ايازم نم اهل امب ةناكم ولعو ةعفر يف هسفن دجي ميركلا رحلا نإ
 نأل لالدإ رظن ماركلا ىلع نوكي وهف سانلا ىلع عوقولا يف هرظن فلتخي هنكل اًمئاد ٍلاع ناكم

 -هريقوت يغبني ثيحب ةعيفرلا ةلزنملا نم هنأب هل نحليو هيلع لدي نأ هلف هردق ميركلا رذقي ميركلا

 ١١ م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم



 ةيفلَخلا ٌةَماَقملا قل

 .د[شسإ له ئه ه5 يآ 4 )09(  هك دج كف ه2 مخ 41 ل 0 00
 ينملفيل يتسرغت عل تناو.“ وزن نملب ةانعي ةرزش .رطني انطحل .نمو ليف موطرخي
 نه نتاككلاك «وتاملغ نو املا و: كماذخ :نيغيت ييتيركما الو... "”كيالغ

 َتْمِلَع ْنْكَت ْمَل ْنِإَو .َبَجْوَأ يِذَّلا اَمْك هب َتَْمَأ اَنْيَش ْمُهْواَفَج َناَك ْنِإَف ."”اِناَوْئُع

 : َلاَق َّمُث .َبَجَأ َناَك هب

 “0هاَدُخلا ُبّدَوُم ِءاَِفْلا لْهَس ُّهنِإ دوا ني يفلح ارك توقط

 0 0 ِهِدَي ْنِم م ىَرَولا ةاقجَ ةرككلا تارك

 ُهَل ٌتْنَهَوَف . هَنَرْشِع ء ها ْنَ 300 ال 9 َلْعَب َفَرَصُنَأ 0 0

 هيلإ هب نحلأ ام مهفي لب ةضاضغ هسفن يف دجي الو اًربك كلذ يف ىري ال ميركلاو .هميظعتو -

 يأ لذلا نم ةمجعملا لاذلاب لالذإلا رظن ميئللا ىلإ رظنيو .هيلع هبوجو ىري يذلا قحلا يدؤيو

 .هل ةناهإلاو راقتحالا رظن

 .ليلقلا :رزنلا نمثلاو .رقتحملا ضرعملا ةئيه ىلع نيعلا رخؤم نم نوكي ام :رزشلا رظنلا )١(
 ينعلقيل ينسرغت مل :لاق اذهل ةبيط ةرمث رمثت ةبيط ةرجش سرغ ةلزنمب ميرك ىلإ كناسحإ نإ (0)

 .اذه نوكيل كاذ لعفت تنك امو هتءاسإب ينعلقي كمالغو كناسحإب ينتسرغ تنأ يأ كمالغ

 «هئافل نم دعرملا فرعي © لاتر ةتاونع وم تاكتلا فرعي. :اولاف يك
 مركلا نع هتعسب نوّئكيو اهمامأ ةحاسلا وه وأ تويبلا بناوج نم دتما ام رسكلاب :ءانفلا (5)

 .راوجلا نسحو بناجلا نيل نع هتلوهسبو
 .هتمدخ يف ءاقبلا هحنمي ال هترشع ءاسأ يذلا مداخلا نأ ديري .ةدروملا ىلإ هب رضح :هدروأ (5)

 ىفو هتمرح هل بهوو .ةماركلاو ةحارلا دروم هل داريإ ءامركلاو ءامظعلا ةمدخ يف مداخلا ءاقبو

 .هل اهيهوف كلذ لعفي مل ول ةدوقفم تناك هتمرح نأكو .امهنيب ةمرحلا قحل ءاضق هنيمي َرِبب هل



 ةَيروُباَسِيَّنلا ةماقملا

 ُتْرَضَحُف ٍقَعْمْج َمْوَي َروُباَسِيَئِب ٌتنُك :َلاَق ماَشِه ُنْب ىَسيِع اَننَدَح

 ُداَرَجَو ."1ماتْيألا فوُص يف اّلِإ ُعَقَي اَل ٌسوُس اَذنَه :َلاَق ؟اًذنَه ْنَم : يِْنَجِب ّلَصْمِل

 يوكو ناك زال ناو تاقلو ار يزول 0 داعمة عن لا يلعن ططضيتلا

 اورجشلاو عوكل نول للا ماع نال كلو عقلا لعالا ةييذأ

 بقللا اهيلع بلغو ةعمجلا ةالص يه ةعمجلا موي :ةضورفملاو .ناريإ ندم نم ةنيدم :روباسين )١(
 اهزايتمالو اهب فرع وأ هب تفرع مويلا ةبحاص اهنأل رخأ تاضورفم نم هيف ام عم مويلا كلذ يف

 .كلذ ريغو ةعامجلا بوجوو ةبطخلاب تاضورفملا ةيقب نع

 كينحت كلذ نمو هكنح تحت نم ةمامعلا رادأ :كنحتو .ندلاب تهّبش يضاقلا ةوسنلق :ةندلا ()
 متعا يأ ةّئّسلا ىلإ ةبسن :ةينسو .هكنح تحت نم هسأر اهب طبرت يتلا ةقرخلا ةرادإ وهو تيملا
 . ةّنّسلا لهأ ةمامعب

 يتلا مهلاومأ : ماتيألا فوصب دارأو .هدسفيف فوصلا يف عقي سوسب ثيبخلا يضاقلا اذه ِهّبش ()

 نم ميتيلل سيلو .لاوحألا بلغأ يف ةاضقلل نوكي تاكرْتلا يف رظنلاو .مهيئروم نع اهنوئري
 يف ءوسلا نم ةاضقلا رثأ بلغأ ناك اذهلف هلام لكأ نيبو يضاقلا نيب لوحي نّم هب ةيانعلا لهأ
 . ماتيألا لام

 عرزلا نمو .هلوانت يف هكلام نذأي ملو عرازل اكلم ناك ام وهو اًمارح هلوانت نوكي ام عرزلا نم (4)
 ال هنكل هفالتإو عرزلا حايتجا يف دارجلاب هبشأ يضاقلا اذهف .ةكولمملا ريغ ضرألا يف حابملا
 .لطابلاب اهلكأي يتلا سانلا لاومأ نم هلوانت مرحي ام ىلع الإ طقسي

 فاقوألا لامك هلوانت ىف رطخلا دتشا ام الإ بقني ال هنكل لاومألا بالتسا يف صللاب هبشأ وه (0)
 ْ .ميتيلا لامك ةاضقلاب قلعتت هنوؤش بلغأ نأل

 ةءاندو مهنبجل فاعُضلا ىلع الإ نوريغي ال مهنكل بهنلاو بلسلا ىلإ ليم داركألا عبط يف (7)
 -بلغي هنأ ريغ ةلاسبلاب نوروهشم ةعاجشلاب نوفورعم مهنم ناك دقف مهيف اًماع كلذ سيلو مهعابط



 ةّيروُباَسِيَنلا ٌةَماَقملا فيي

 ْمَلَحَو ُهَتيِنَذ سبل ْدَقَو ,©0ِووهشلاَو دوُهُشلا َنْبَب الإ هللا لام ُبَهْنَي ال ِبَراَحُمَو
090 

 هتينيد

 ُهَعَرَو يطأ هَتَفيِحَص َدَوَسَو ةّتْيخِل ضِّيَبَو و ِراَخم ىَطَغَو ُهَقِش 2( ةفس اش اَقَّش ىَدْنْأَو

 . ّيِرَدْنَكْسِإلاِب ُفَرْعَأ ُلُجَر اَنأ : لاق ؟ ثنا مق اذه هللا نعل كلك :ةكفط وَئَسَو

 ؟ُديِرُت َنْيَأف تينا كاع ناو مقل 636 كتل ةنكرأ ةلا' ين كلك

 فيك :لاَقَف .ٌقاَفِر اَذِإ ُنَحَنَو ؛' هبطت اَمَلَو اًهِلْكَأب ْخَب , خب :ُتْلْقَف .ةَبْعَكلا :لاق

 ىنِإ اَمأ :َلاَق ؟ةَبْعَكلا ىَلِإ ُدَعْصَت تنك ل7 كنار دكا

 001 قاطو يذل انزيركم و ونال 1 تخلط يَوَسَ 2

 .ريقفلاو فيعضلا قح عيضيو ميتيلاو فقولا لام لكأي امنإ هنأل مهب هبشأ يضاقلا اذهو .مهيلع -

 .هتاوفه رتسب هودعاسيل مهقوقح ىلع ديزي ام مهئاطعإب مهيلإ بّرقتي هنإف ءايوقألا امأ
 لمع لمعيو نيحلاصلا سابلب رهظي دجاس عكار وهو وأ نودجاس نوعكار مهو مهسرتفي )١(

 ضعب قفاوت اهروص نأل عرشلا ىلإ ليحلا انتبسنو .دوهش ةداهشو دوقعو دوهع روص نم ةيعرش
 .هنم ءىش دعبأ اهتقيقح تناك نإو هماكحأ

 سابل سبل نإو وهف ليحلاب لاومألا بهن عم فلتأت يتلا ةينيدلا هتفص يأ نيدلا ىلإ ةبسن :ةينيد (0)

 .مهتالاح نم لطعو مهتافص نم يرع دق هنكل نيدلا لهأ

 ىلع لبسيو سأرلا ىلع عضوي ةايلعلاو املا نم نماوخلا هدملب ءاسكلا نم عون :ناسليطلا ()

 ا ورا : هتيوسنو . . نيفتكلا نيب ام ىلإ انقل

 .سانلا نم هلام بالتسال هديص ديري نم اهيف عقويل لابحلا

 مث .ةئرلا هبش جاه اذإ هيف نم ريعبلا هجرخي ام اهانعم لصأو رسكلاب ةقشقش عمج :قشاقشلا (5)

 ترده ملكتملا يف ىنعم ةرازغ نع قفدتملا مالكلل ليقو 1 را اننا ل

 ل ل ا هتقشقشس

 .بذكلاو هيومتلا ىنعمب ىنعمب ةقرخم عمج : :قراخملاو . هتريرس

 .نسحتسيو دمحي اميف رمأ ماظعتسا دنع لاقت ةملك اهقطن يف تائيهلا فالتخا ىلع خب خب (0)

 مالكلا نم ةموهفملا ةحلاصلا ةلعفلل دوعي هيلإ فاضملا ريمضلاو .بيصنلاو ظحلا :لكألاو

 دنع نسحلا ءازجلاو باوثلا وه حلاصلا لمعلا لكأو .اهيلإ جحلاو ةبعكلا ةرايز يه ةلعفلا كلتو

 نإف لمكت مل نآلا يهو ميظع اهباوث نإ يأ متت نأ لبق هنم ديري .خبطت املو :هلوقو .ىلاعت هللا

 رمألا نأ ىلإ ءاميإلل ىنعملا اذهل ظافلألا هذه راتخاو .لزجأ اهؤازجو مظعأ اهباوث ناك تمت.

 . عئاجلا ماعطلا يهتشي امك اهل ىهتشم سفنلل بولطم
 كلذ ناك امنإو يبرغلا بونجلا ىلإ طبهي بوصم ماشه نب ىسيعو يقرشلا لامشلا ىلإ دعصم (0)

 يحاون ىلإ اهنمو لابج يف عفتري ناسارخ ىلإ روباسين نم قيرطلا نأل سكعلا يف قحلا نأ عم
 -نوكت كنأ عم ةبعكلا ىلإ دعصت فيك :لاقو هباوج نم ىسيع بجعتف .لوهس ىلإ طبهي قارعلا



 فحل ةّيروُباَسِنلا ُةَماَّقملا

 تي هل مزحلا زهتسال وكلا رعطمو اغلا ةيلكرأل 0 ا

 ىَنِم ال ءٍفْيَّضلا ىَئِمَو :("اةاَلَّصلا َهَلْبِق ال ءِتاَلَّصلا َةَلْبِقَو .'"”يذَهلا ال ءيِبّسلا

 0 7 اَكَنَأَو ؟مراكَملا هذه 1 : ُتْلُم , 40فنكلا
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 اةاوُرَوُم وب ٍِتاَمُرُْكَملا َدَحَو  ْدّيَوُملا ُكِلَملاَو ُنْيَدلا ٌتِْيَحِب

 دوا ا أ 505

 يأ :جاتحملا ةبعك دارأ لب ةكم يف جاجحلا ةبعك دري مل ةبعكلا ركذ امل هنإ لاقف .اهنع اًربدم

 .هتبوثم ليزج نم جاحلا لاني ام هتجاح دس نم لانيف جاتحملا اهدصقي يتلا

 ءانب هيلعو :سوماقلا بحاص لاق .ةفلدزملا عضوم وهو مارحلا رعشملا هب ديري :مرحلا رعشم
 فقي يذلا لبجلا وهو حزق وه (قثوأ وهو) فاشكلا بحاص لاقو .آاليبج هنظ نم مهوو مويلا
 هبشأ ريبك حابصم هيلع دقوي ناك مث ةءاضتسالل رانلا هيف دقوت عضوم) ةدقيملا هيلعو مامإلا هيلع
 نم ةفلدزم يلبج نيب ام :مارحلا رعشملا :ليقو .(يسابعلا ديشرلا نمز مايألا هذه يف تارانفلاب

 .هيلع لدتساو لبجلا هنأ حيحصلاو :لاق مث .رسحم يداو ىلإ ةفرع يمزام

 هللا ىلإ ةبرق ةفورعملا نطاوملا يف رحنيل ءاشلاو رقبلاو لبإلا نم ةبعكلا ىلإ قاسُي ام :يدهلا
 يتلا ابابسلا هيلإ قاسُت يأ :يقس كيب. ريغ يردتكسالا ةبعك وه يذلا فلخ تيب امأو .ىلاعت

 را
 يهف اهينعي يتلا امأ يردنكسإلا اهينعي ال هذهف هتالص يف يلصملا اهلبقتسي ذر رسكلاب ةّلبِق : ةبعكلا

 ل ا ب ب ل الا

 نأل فيخلل اهفاضأو ىحضألا ديع موي حابص ّجاحلا اهيلإ لزني ةكم برق ةدلب :فيخلا ىنم
 ىمسي دجسم وهو سيبق يبأ فلخ يذلا دوسألا لبجلا ىف ءاضيب ةرغ وهو اهنم ةيحان فيخلا

 امك نافيضلا هيلإ يوأي ىنمب هتدلب وأ فلخ ءانف هبشي .عضوملا كلذ نم هبرقل فيخلا دجسم

 . جاجحلا مهنأك ىتح نافيضلا ةرثكب راعشإ هيبشتلا يفو .هكسن ءادأل ىنم ىلإ جاحلا يوأي

 كلذو طاسبناو ةرازغ يف هجولا ةدلج تحت اًقرقرتم مدلا ناك اذإ درولاب اًهيبش اًدروم دخلا نوكي

 همايقل اهتجهب اهل رفوو اهتحص تامركملل ظفح دق هجوو .ةينبلا ةحصو حرفلا دنع نوكي امنإ

 ءابلاب ديؤملاو نوكسف مضب كلملا :ىوريو .ةرهاظ ىنعملا ةيقبو .اهتعيبط هيضتقت ام ةيدأتب
 .ةدحوملا



 انَأ اَدِإَف 2')اراَثْجُم ِةَبْرُعلا حِراطَم ضغَب يِف ْتْنُك :َلاَك ماّشِه ّنْب ىَسيِع اَنَنَدَح

 يب او هقدر هيون ةقيعوب قواك اعلا مقرنا هع ةرتصوكت
 اَلَو ءماكَملا يف ىَرُي اَلَو .”'مالزألاب ْمَسْفُي اَلَو ماَهّسلاب ُداَطْضُي ال «'"ماَرَملا

 بَل كفوف ءماّرِكلا ّنِم 0 ماَمْعَألا ُتَروُي اَلَو ماَجْللاِ ل

 َناَمْدِإَو «رطخلا :بوكُرو .«رجشلا ٌدَرَو ءرجخلا ٍداَنِبْساَو ءردملا شاّرِتفأب

 .يناطوأ نع دعبلا يأ ةبرغلا اهيف ينتمرو ينتحرط يتلا عضاوملا ضعب :ةبرغلا حراطم ضعب )١(

 .قيرطلا ىف اًرام يأ :اًراتجم

 هلوصح برق ول ذإ لوصحلا ديعب نوكي نأ ىلوأ وهف بلطملا ديعب ناك امو بلطملا :مارملا (؟)

 .هبلط لهسل
 ام روهشملا وهو امهدحأ نابرض يهو ةيلهاجلا يف برعلا اهب مسقتست تناك حادقأ :مالزألا ()

 اومزع اميف اًريخ نوبيصي له اونيبتيل هنوليجُيف ءيش ىلع اومزع اذإ مهمانصأ دنع هب نوبهذي اوناك
 ال لفغ ثلاثلاو يبر يناهن رخآلاو يبر ينرمأ هيلع بوتكم اهدحأ حادقأ ةثالث اهنإ لاقيو هيلع

 وأ هنع عجر يناثلا وأ هرمأ ىلإ ىضم لوألا نأكف اهدحأ ذخأ مث مِسقّتسُملا اهلاجأ اذإف هيلع مقر

 بيغ يف هل موسقملا ملع بلط هانعم :ماسقتسالاو .نيلّرألا دحأ نوكي ىتح اهبرض داعأ ثلاثلا

 يتلا رسيملا حادق وهو ًاليلق الإ مالزألا مسا هيلع قلطي ال دقو رخآلا برضلاو .ءاضقلا

 اهورحنف اًروزج اوذخأ اوبعلي نأ اودارأ اذإ مهنأ كلذو لبإلا نم نورزجي اوناك ام اهب نومستقي

 بيصنلا ةدايزو لفغ اهضعبو بيصنلا ةمالع اهضعب ىلعو حادقلاب اوؤاج مث اًماسقأ اهومسق مث

 نّمو هل مسق ام هلف اًرئاف اًمهس باصأ نّمف اهنولوانتي كلذ دعبو اهنوليجُي مث هرادقم يف فلتخت
 ماستقالاب الو مانصألا دنع ماسقتسالاب لاني ءيشلاب سيل :ملعلاو .بيصن الب ناك رساخلا باصأ

 وأ هنم ظحلاو مسقلا لاني يأ مسقي ىنعمو .بعتو دج ىلإ ةجاح يف وه لب ءابصنألا ىلع

 .كظحو كمسق نم لعجي



 فعل ٌةَيملعلا ُةَماَقملا

 ا اتي ةيدعوف ركفلا لامغإو هرظنلا 5و: وفسلا تاكطصاو:47”ريشلا

 ِرْدّنلا يف الإ ُعَقَي ال اَدْيَصَو ءسْفّنلا يف اّلِإ ُسَرْمُي اَلَو "7سم اّلِإ ُحْلْصَي

 ُكَرَض اّلِإ ُهُقَلْعَي اَلَو ْءِظْفَّللا ُصْنَق اّلِإ ُهْعَدْخَي ال اًرِئاَطَو ءرْذَّصلا يف اّلِإ ُبَشَْي اَلَو

 نشيعلا نم ٌتْقْملَاَو +0نيعلا ىلع ةئشبعو موذلا ىلع ةكمحف ."”ظفحلا
 0 0 يب هر جي هس (5) و5 موه معا (0) 5 د ا

 ىلإ رظنلا َنِم تَحَرَتْساَو ٠ سزدلاب تْرَّرَحَو « بلقلا يف تنّزخَو
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 مف

 ةرفإ

 قف

(0) 

000 

 عجضملا نأل ملعلا بلط يف شيعلا ةنوشخ نع هدعب امو سبايلا نيطلا وهو ردملا شارتفاب ىتك
 لاني املقو ةقرغتسم ةذلو ليوط مون نيب ام افرصم نمزلا بلغأ ناك اًمعان شيعلاو ايل ناك اذإ

 :رهسلا نامدإو لمعلا ىلع ةرباصملاب سفنلا نع هعفد :رجضلا ّدر نم دارملاو .اذه عم ملعلا

 . هتموادم

 هلوصأ سرغتف جيردتلا نم هيف دب ال لب ةعمتجم ةلمج لاني نأ نكمي مل عسولا لك هيف لذب ول

 .هرامث ىنجتو هناصغأ لدهتت ىتح ومني مث «سفنلا يف
 هظفل يف هقاف وأ داتعملا نع قد ام يأ هبئارغ :مالكلا رداونو .ردان ىنعمب ردن ءيش :لاقي

 عفرأو مالكلا نم عيفرلا يف الإ اهيلإ عقي ال شحوتملا ديصلاك ماهفألا نع دان ملعلاو .هانعمو

 نم ىوح ام ىلإ نهّذلا رظن نأك ىتح ٌفشو هفارطأ ىلع ىتأو ىنعملا ةقيقحب طاحأ ام مالكلا
 قلعي يأ :بشني ال وهو ملعلا داصُي اذه لثم يفو ظفللا نم ودبي ام ىلإ هرظن قباسي هانعم

 نم عونب بلقلاب لقعلا نع اوربعي نأ برعلا ةداع يفو لوقعلا اهنم دارملاو رودصلا يف الإ
 ىنعمب ديصلا :صنقلاو .بلقلا يوحي هنأل ردصلاب هنع اورّبع نأ ىلإ كلذ مهب ىهتناف زّوجتلا

 لزن اذإ ىتح كرشلا يف رئاطلل ىقلي يذلا بحلا وهو هب صنتقي ام انه هب دارأ ردصملا

 ىلع ظفللا نأل هوجو نم رئاطلا لزنتسي يذلا بحلا كلذب ظافلألا هبشف هب قلع هطاقتلال

 اهشحوتسم فلأتيو اهئاونأ نم اهرطمتسيو اهئامس نم يناعملا لزنتسي انمّدق يذلا فصولا
 ْ .اهدراش هيلإ سنأتسيو
 الو ءاضعألا هذه هباش امو رهظلا ىلع وأ سأرلا ىلع لمحي دقو ديلا ىلع ءىيشلا لمحي دق

 حورلا امأ هلومحم هقرافيف ىنفي مث لمح ام طقسيف ّلكي مسجلا نإف ناسنإلا وه امل اًمزالم نوكي
 امك ةمزالملا نع ةيانك وهف تمزتلا ام اهقرافيف ىنفت يه الو تلمح ام يقلتف لالكلا اهكردي الف

 رصحأ مل ينأ حورلا ىلع هتلمح ىنعم نوكي دقو .اهتقرافم هتعنم ينأ نيعلا ىلع هتسبح يف
 لثمو يناحورلاو هنم يلقعلا لوانت ىلإ يتّمه تيمسأ نكلو يلقنلاو يّسحلا يف هنم بولطملا

 رصقي لب يمهولاب طلاخي ال نأ نيعلا ىلع هسبحو حورلا شرع ىلع الإ يوتسي ال ملعلا اذه
 نم غلابلا وه ىلعألا ملعلا اذهو ةتباثلا ةيقيقحلا نايعألا يف دوجوملا يأ ينيعلا يقيقحلا ىلع

 .اهركذ قبس يتلا لئاسولا ىلإ هعم جاتحي ام ةقدلا

 لاملا نم ةنازخلا غراف حبصأ نإ وهف بلقلا وهو هلقع هب ظفح ام شيعلا وهو هلام نم عاضأ

 ملعلا نيتليضفلا نم اًينغ تاب دقف نيدقنلا نم اًريقف ىسمأ نإو .لاوعلا فراعملاب ءيلم وهف
 . لمعلاو

 .ةسرادملا ةرثكب تاهّبُّشلا سْبَل نم اهصلخو لئاسملا ررح



 ٌةيملعلا ٌةَماَّقملا ١

 ني تخوف: قيفوتلاب كلذ ىف اك تعتشلاو 7” قيرقتلا ىلإ: قيقختلا نمو: 1 ""قيمختلا
 ْنِمَو ىَنْف اَي :ُتْلُقَف ءِرْدَّصلا يف َلَعْلْعَتَو ٍبْأَقلا ىلإ َلَصَوَو َعْمّسلا َقَتَف ام مالكلا

 : ُلوُقَي َلَعَجَف ؟سْمَّسلا ِهِذلَه ْعَلْطَم نش

 يِراَرَف اههيف 1 ذ كَ ْوَل يراذ ةئردستسككش ْ : ل

 يراسل: قا ديتلاتت #7 ينل ماشا وسلا

 حارتسا دقف ركفلا ىلإ ةجاح قبي مل لئاسملا ريرحت دعبف بولطملا ىلإ لوصوللا ركفلا :رظنلا )١(
 .رمألا سفن يف هتقيقح يه ام ىلع ءيشلا كاردإ وهو قيقحتلا ىلإ لوصولاب هنم

 ىلع قّلع قمح نأ دعبف اهيف هبهذم نايبل ام ةلأسم يف هآر ام يأرلا بحاص عضي نأ يأ ::قيلعتلا (؟)
 .هتقيقح نم هل فشكنا ام .ثحب لك



 َراَجُنلل ُهَدَلَو ُيِرَدْئَكْسِإلا حْنُفلا وُبأ َرّهَج اّمَل :َلاَق ماَشِه ُنْب ىَسيِع اَئَنَّدَح

 ال هلو اغ ىلطو بال تف وفلل ةيح اق نب: انك وعل ككل
 03 ب ةييشلاو قييقت ىلرك«ةاينطأ ةقايطراب هانا ف ع تفتر نزولا
 ُكَراَهَن اَمِهْيَلَع ْنِعَتْسَأَف ءاَهَئاَطْيَشَو َةَوُهَّشلاَو ءاَهَئاَطْلُسَو سْفَنلا َكِنَلَع ُنَمآ ُتْسَلَو

 اَمُهَسِل اَمَو .""عوُجُملا ُهُتَئاطِبَو «ٌعوجلا ُهُئَراَهِظ ُسوُبَ ُهّنِإ «مؤّنلاب َكَلِيَلَو مْوّصلاب
 ُنَمآ اَلَف َكاذ َكِيَلَع ىَشْخَأ اَمُكَو ؟ةَئيِبَحلا َنْبا اي اَمُهَتْمِهْفَ ا ْتَناَل لإ ا

 وأ َمّركلا َّنِإ اَمُهاَيِإَو كاّيِإَف .*مَرَقلا ِرْحآلا ْمْساَو ؛ُمّرَكلا اَمُهُدَحَأ ِنْيَّضِل َكِيَلَع

 هللا ْنِإ :ْمِهِلْوَق ْنِم يِتْعَدَو .”سوسببلا َنِم ْمأْشَأ َمَرقلا َّنِإَو .سوسلا َنِم ٍلاَملا يف

 عزتني أشنم ليختلا كلذل نكي مل نإو هيلع قفشي نمب هنم رذحي ام عوقو هل ليخت ةقفشلا نأل 00(

 .علوم نظلا ءوسب قيفشلاو :ىوريو .هنم

 باشل نوكت نأ بجي يتلا لاحلا نأ يأ هل نوكي نأ يغبني يذلا ءرملا نأشل ؛هنإ) يف ريمضلا (؟)

 نكميو راهنلاب هنأل عوجلا رظانلل رهظت يتلا هتراهظ كحور هسبلت يونعم بوث يأ سوبل كلثم
 .بوثلا ةناطبك نيعألا نع ءافخ يف ليللاب هنأل مونلا يأ :عوجهلا هتناطبو سانلا هفرعي نأ

 لدب ٌرشأ :ىوريو ةوهشلا ثيدح نع لهذي مونلاو ةوقلا ةرش نم رسكي عوجلاو .ةدشلا :ةروسلا ()
 .هتمهنو ههرش ةروس ةروسلاو .دسأ

 امهنم ًالك نأل نيقراس َنيَّصل مركلاو مرقلا لعجو .محللا ىلإ ةوهشلا دادتشا كيرحتلاب :مرقلا (4)
 .كلذك قراسلا نأ امك هبحاص رعشي ال ثيح نم لاملاب بهذي

 اهتقاث تعرف ساسجل ةراج تناك يركبلا ةّرم نب ساسج ةلاخ ةيميمتلا ذقنم تنب يه :سوسبلا (5)

 هلتقف بيلكب مهف اسانج سوسبلا تخرصتساف مهسب اهامرف يبلغتلا لئاو نب بيلك ىمح يف
 مهنيب برحلا تدقتاف بيلك رأثب لئاو نب ركب بلطو بلغت سيئر هنأل بيلك وخأ لهلهملا ماقف

 .مؤشلا يف سوسبلاب لثملا برضف ةنس نيعبرأ



 ةّيِصولا ٌةَماَقملا فيل

 ال انُديِزَي هللا ٌمَرَك ْنِكَلَو ٌميِرَكَل هللا َّنِإ ىَلَب ."''ِنَبَللا ِنَع ّيِبَّصلا ٌةَعْدْخ 0 موك

 ال مَرَك ام ا ْمُرُكَتْلَف لاك وك تناك ْنَمَو ةدضي الو اَنْعْفْنَي اَنْعَفْنَيَو ُهُصُقْنَي

 ْنَكْلَو ا ينيرْبَي ىَّنَح كس ا هي ىلع ذي

 َنْيَبَو لا ّنِم َءاَمْلا ا َراَجَتلا اَمَنِ ؟ةَموُؤُْشَم 0000 وَ 20 رق

 َوْهَو ُهُكْرتتْقأ .2"ةَرْفَس ال نأ َرْيَغ ُنيَّصلاَو َرَطَح ال ْنأ َدْيَب .رخَبلا م ير ةلكألاو ةلخألا

 نإ :مهلوق وهو لاملا عيضي ال لذبلا نأ ىلع هب نولدتسي يذلا ليلدلا كلذ يل ركذت ال يأ )١(

 لقع نم هتلزنم ليلدلا اذه نإف مهلام نم اوقفنأ اذإ هدابع ىلع همرك نم ضيفي وهف ميرك هللا
 اهل رثأ ال ةعدخلا كلت نأ امكف نبللا بلط نع اهب هنوهلي ىتلا ىبصلا ةعدخ ةلزنم لقاعلا

 ال نولفغملا هب عنقي امبر ليلدلا اذه كلذك ريرغلا يبصلا دنع اهرثأ امنإو دشارلا كردملا دنع
 ةيصو ةيصولاو .انيديأ يف ام ىلع يتأي انمركو هيدل امم اًئيش صقني ال هللا مرك نإف نوكنحملا
 .راجت

 الو انريغ ديزي انمرك نأ يف (اًريبك اًولع ىلاعتو هنأش ّلج) هللا ةفص يكاحت انتلاح تناك نإ يأ (؟)

 :انلاخ اذهب نوكي نأ انل ىتآ نكل انلاومأ لذبتو اًنلاصخ مركت نأ بجو اننضقتي

 نم صقني ىتح ذخآلا ديزي ال مركلاف .هتحن :هيربي هاربو .شيرلا هيلع قزلأ :هشيري مهسلا شار (9)

 . يطعملا

 وأ هتعنص ةدوج يف هلاح بجعي امل فصو مهناسل يف يرقبعلاو .راسخلاو ةبيخلا :نالذخلا (5)

 ديجلا فصولا اذهب فصوي ال نالذخلا اذهف .هلامك هوجو نم كلذ هبشي ام وأ هقذح وأ هتوق

 ةكلهملا ةيهادلا يأ لكشلا اذهب رقبلا ىلإ بوسنم فاقلا حتفو ءابلا مضب يرقبلاب فصوي هنكلو

 عبشي الو لكأي نأ وهو رقبلا عوج ىلإ ةبسن نيتحتفلاب وأ
 «ىجري ال ثيح نم ءيشلاب نايتإلا يف لثم ةراجحلا نم ءاملا طابنإو هجرختست :ءاملا طبنت (4)

 . . .خلا طبنتو ةراجتلا جرخت امنإ :ىورُيو

 مهسفنأ نع مهلهذت دق ىتح ءيش لك نع مهتلغشأ نفسلا يبكار ىلع تّبه اذإ رحبلا حير نإ (1)

 حير هيلع تّبه دق نأ ةلكألاو ةلكألا نيب لّيختي نأ رجاتلا اذهل دب الو .قرغلا رطخ نم اًفوخ

 عوجلاب هساسحإ نوكي ىتح لمعلا ىلإ ىوقلا فرص ىلع هل تح .داّرلا لوانت نع هتلغشف رحبلا
 نيب قرفي هنأ ريغ ةلاحلا كلت يف بيغي ساسحإلا كلذو رحبلا حير هيلع تّبه نم ساسحإك

 نوكي دقو .اهيف رطخ ال كلت نأب رحبلا حير مهيلع تّبه نم نيبو نيتلكألا نيب , اميف هتلاح

 نيبو اهنيب ناك امبر هتلكأ نإ لوقيف هتوق ليصحت ىف رجاتلا اهاقلبت يتلا :بعاصملل | ررودصت مالكا

 هتوق ليصحت يف وهف اهتقرغأف رجاتلا عئاضبل ةلماحلا بكارملا ىلع تّبه رحبلا حير اهتخأ
 نيصلاو هلوق كلذكو هسفن يف هيلع رطخ ال ناك نإو هضورعو هلامب راطخألا هذهل ضَرَعُم
 ةراثإ وهف نيصلا نيبو كنيب ام ةفاسم نيتلكألا نيب نوكي نأ مزلي هنأ ىلع لمح امبر ...خلا

 ىلوألا ةلكألا دعب رجاتلا ضرتعي دق هنأ ىنعم ىلع لمحي دقو .رفس نكي مل نإو كلذ هلّيختل

 هنأ ريغ نيتلكألا نيب نيصلا ىلإ راص هنأكف نيصلا يف هعقوم نوكي ناصقن وأ ةدايزب هلام يف رمأ

 .رفس ال



 فو ةّيِصَولا ُةَماَقملا

 َنَمِفْنُت الف هللا َكاَفاَع ُلاَملا ُهَّنِإ ؟َكَل ّمأ ال اَمُهَتْمِهنَأ "” ْروْعُم َوُهَو ُهُبْلَطَت ّمُث ضِرْعُم

 مل اَم ٌةَصْخُر ٍلَصَبلاَو َلَخلا يِف َكْلَ .حلملاَو ٍزْبُحلاِب َكِنَلَعَو . حبّرلا َنِم الإ

 ْنَم ُماَعَط ُوْلَحْلاَو لاو انو ككل للون "اي ْعَمْجَن ْمْلَو ءاَمُهَمِذُت

 عوجلا ىلع ُلُكَألاَو :*َنيِحِلاَّصلا ُشْيَع ُتاَبَجَولاَو .20غَقَيِهَِْنَج يأ ىَلَع يِلاَبي ا
 جرا ٍبِعاَلَك ساّئلا ّعَم ْنُك ّمُث ِءِتْوَملا ٌةَيِعاَذ عّبْشلا ىَّلَعَو «"""ِتْوَملا ُةَيِقاَو
 هللاق تبق نإ 5 ا

 هلآ نافز هنعت نون اعلا لموت 5 كتييح لاك كننا نإ كينغ

 هكرتتفأ هدي يف راصو لاملا لصح اذإف باصوألا هذه لاملا ليصحت يف رجاتلا بيصي ناك نإ )١(

 هعيضت نأ دعب مث دوجوم وهو ديري ٍداب رهاظ يأ ضّرعم وهو قافنإلاو لذبلاب ةلاحلا هذه يف
 بولطم لاملا ناك نإ :لوقي .هليصحت كزجعي زوعم وهو هبلطت ةقفنلا يف بهذي هل ككرتب
 من داو اذإ هيف: ظرف نأ' قمحلا' نمو هير فظ :ىتم هكسميب نا هل ئلوأف ”ةقاشلا هلامعأي .نجاتلا
 .دقف اذإ هبلطي

 يف امل كسفن امهركنت مل ام امهلكأت نأ كل يأ اًمومذم هدجو اذإ اًمامذإ هّمذأ نم :امهمذت (؟)

 مل امو .كيلع امهتمرح دق كسفن نأل امهيف كل ةصخر ال كلذ دنعف فارسإلا نم امهلكأ

 كيلع مّررحمو ةَدِج ىلع هيف صخرم امهنم ّلكف كلذ دنع كيلع نامرحي امهنإف امهنيب عمجت

 يف هل امهحيبي هنأكف امهيلع موادت يأ امهمذت لدب امهنمدت :ىَّورُيو .هبحاص عم اًعمتجم
 .اًمئاد ال نيياحألا دعب نيياحألا

 ام ءايشألا يف سيل يأ هلكأت كنظأ امو طقف كمحل الإ دوجولا يف محل ال هنأ ملعت نأ كيلع ()

 .هيف هديهزت يف ةغلابم كمحل الإ محللاب ىمسي
 ل ا لا 4

 طقس بناوجلا

 يل اهلكأت ةليللاو مويلا يف ةلكألا يهو حتفلاب ةبجو عمج :تابجولا (5)

 مفاربل اًضيورتو مهسفنأل اًفظش لكألا نم نرلُلقي نوحلاصلاو .دغ نم ةعاسلا هذه لثم

 ىلإ يضفي يب يذلا فارسإلا تيقو دقف عوجلا ىلع الإ لكأت مل اذإ يأ زاوعإلا انه :توفلا ()

 .توملا ىلإ يِضْفُت يتلا ةنطبلا ثِدحُي دق عبشلا ىلع لكألاو زاوعإلا

 . كبساحم :كبيسحو .كيفاك :كبسح (0)



 ٍسَبَعْلا 0 0 قلَحسإ ُنْب ُدَمَحُم َلاَق :َلاَق ماَشِه ُنْب ىَسيِع اَئَنْدَح
 ْمُهُتْرْخَماَو ْمُهُتْبَحَتْلاَو ْمُهُتْيَفَطْصا َنيِذّلا اق لزت امم نإ + يِرَمْيْصلا

 نم تفارق 0 كيدز: .تفاتو ظقئاو هد هدي ةتنوأو 1 نطو طخ هشتاق دكانقلا

 كلذ ٍرْيَغَو ٍةَلآلاَو ُيِئْرُخلا َنِمَو َريِناَتَد ُباَرِح يِعَمَو «ماَلَّسلا ِةَئيِدَم ىلإ 2'!هَرَمْيَّصلا

 ٍراَجبُتلاَو باّتُكَلاَو ِتاَنوُيْبلا له ع زو ىَلِإ ُهَعَم ُجاَتْحَأ ال اَم

 ْمُهتْرَتَخَ ٌةَعاَمَج ٍراَقَعلاَو "*ةَدجلاَو ءِراَسَيِلاَو ٍةَوْرَّنلا لأ ْنِم ْنِم ِءاَنَّنلا ِهوُجُوَو

 اياذجلاب ىذفتت ؟0قْوُيَغَو حونم يف نزن غلف -قيكتلل تخلو ةيخشلل

 وأ ةيرق لعلو قشمد برقب ناك عضوم :نيمض عضاوملا نم فورعملاو .ةيرميصلا ىَّورّيو )١(

 داصلاب :ةرميصلا كرتشملا يف يذلاو .سبنعلا وبأ هيلإ بسني مسالا اذهب رخآ اًحضوم وأ ادلب

 ةرصبلاب ةيحان امهدحأ ناعضوم ءاهو ةلمهم ءارو ةحوتفم ميمو ةنكاس ءايو ةحوتفم ةلمهملا

 هل لاقي ًالجر نودبعي لاّهج مهو مسالا اذه اهلمشي ىرق ةدع اهيف لقعم رهن مف ىلع

 ميهاربإ نب قحسإ نب دمحم سبنعلا وبأ بسني اهيلإو :لاق هدعب نم هدلوو شابشلا نب مصاع

 ةدلب :ةرميصلا يناثلاو .نيتئامو نيعبسو سمخ ةنس تام لزهلا يف بتكلا بحاص يرميصلا

 نب دمحأ نب ميهاربإ مامت وبأ بسني اهيلإو قذق ناجرهمب ةاّمسملا يهو ناتسزوخ يحاون نم

 ةرميصلا نم هلصأو درجورب لهأ نم يرميصلا يناذمهلا نادمح نب دمحأ نب نيسحلا

 .ةمجعملا داضلاب ال ةلمهملا داصلاب :ةرميصلا باوصلاو فيرحت ةياورلا هذه ىف ام لعلف

 .دادغيب : مالسلا ةنيدمو

 .ةيلزنملا لامعألا يف هب قافترالا هيلإ جاتحي ام :ةلآلاو .ثاثألا :يثرخلا (؟)

 .ةعسلاو ىنغلا :ةدجلاو .تبّصلاو ةرهّشلاو ركذلا هوجو يأ :ءانثلا هوجوو (9)

 نطل يقول :قوبغلاو .بارش نم كدنع حبصأ امو اًحابص نبللا نم بلح ام :حوبصلا (5)

 .ًءاسم برشلاو اًخابص برشلا امهنم نوديري



 ففي ةّيرَمْيَّصلا ٌةَماَقملا

 ٍةَقِرْحُملا اَياَلَملاَو ”ةيميِهاَرْبإلا ِتاَقْقَدُملاَو ""'ةّيِسِراَفلا كاششاطلا» ''عْضْولا

 ِتاَنِسْحُملا َنِم اَنْعاَمَسَو ِلَسَعلا ُديِبَن اَئَباَرَشَو '””نالْمُْحلاَو ٌيِديِشَرلا 0

 00 لا ُهَّكَقْملا زؤّللا اَنَلْفَتَو .ٍقاقآلا يِف ٍتاَفوُصْوَملا ."*”يقاَذُحل

 3 *'ِساّبَع نْب هللا ٍدْبَع ْنِم َلَغأ ْمُهَدْنِع ُتْنُكَو ."ةُدَنلا اَنْروُخَبَو ءُدْرَولا اَناَحْيَرَو

 ْنِم َعَلْبَأَو "وِرْمَع ْنِم َعَجسْشَأَو راع ْنِم ىَخْسَأَو ءساَوُن يبأ ْنِم َفَرْظَأَو
 را يدع ءِريِرَج ْنِم 0 ٍريِصَق ل ِلِئاَو ٍناَبْحَس

 ٌفَح اّمَلَف .يِتَريِجَذ ٍفاَلْنِإَو ءيِتَءوُرُمَو يِلْذَبِل ِةَيِفاَعلا َنِم يما رتدو ةاوشلا

 .«فورعم ريغ عمجلا اذهو ىلوألا ةنسلا يف زعملا دالوأ نم ركذلا وهو يدج عمج :ايادجلا ()

 .هبيطو محللا ةوارط ىلع لديل عضرلاب اهفصوو .نايدجو دجأو ءادج فورعملاو
 . لصبلاو ضيبلا نم عنصي اولاق حّرْسُملا محللا نم برض :ةجهابطلا (1)

 ةتفك مويلا هنوّمسي ام هبشأ يهو ًالتك هليتكت دعب ىَرْشُيو اًراغص اًعطق عطقي محللا :ةققدملاو (؟)

 .اهيف قّنأتي ناك هنأل يدهملا نب ميهاربإ ىلإ ةبسن :ةيميهاربإلاو

 اهفصوو .اهبّيطي ام بلاغلا يف اهيلإ فاضيو هريغو محل نم ىلقُي ام يهو ةيلق عمج :ايالقلا (:)
 ةدعملا ةرارح جّيهو ناسللا يف هتفارح ترهظ ام ايالقلا نم ديجلا نأل ةشطعملا يأ ةقرحملاب

 ديجتسي ناك هنأك ةفيلخلا ديشرلا ىلإ ةبسن يديشرلاو .يوشملا محللا :بابكلاو .داردزالا دعب
 ةبسن فرعي ملو .ةيبعارلا نالمحلا :ىّورُيو ,فورخلا وهو لمح عمج :نالمحلاو .هنم
 .ةيبعار مامح لاقيف امهيلإ مامحلا ةبسن فورعملا نكلو بعار ضرأ ىلإ نالمحلا

 .نيحلتلاو ءانغلا ةعانص يف نرهم يأ نقذح يتاللا :قاذحلا (5)

 .تابتلا ركسلاب مويلا فورعملا وهو بلص ضيبأ ركسلا نم عون :دزربطلا (1)
 .ربنعلا وه وأ هب رخبتي دوع :دنلا (0)

 لع هللا لوسر باحصأ هقفأ نم هللا دبع ناك ءمشاه نب , بلطملا دبع نب سابعلا نباوه (4)

 .رومألا يف اًرظن مهدعبأو بقاوعلاب مهرصبأ نمو مهملعأو
 .ةماصمصلا بحاص يديبزلا بركيدعم نب ورمع وه ىف

 .سود نب منغ نب مهف ينب نم نييدزألا ةريحلا كولم نم شربألا ةميذجل ناك دبع وه ريصق )٠١(

 ىهتنا ام بورحلا نم يقيلمعلا برضلا نب ورمع ةريزجلا كلم نيبو ةميذج نيب ىرج املف
 نب ورمع ةريحلا كلمو تلعفو اهيبأ رأثب ةميذج لتق يف ءاّبزلا هتنب تلاتحا مث ورمع لتقب

 رأثب ءاّبزلا ذخأل ةليحلا جسن ىلع ريصق عم اذه ورمع قفتا ةميذج تخأ نبا رصن نب يدع
 ىتح اهب لزي ملو يدع نب ورمعل بضاغم هنأك ءاّبزلا ىلإ بهذو هفنأ ريصق عدجف ةميذج
 قبي ملو ةقثلا تنكمت املف ّمجلا حبرلاب اهيلإ دّدرتي ناكف اهتراجت يف هب تهجوو هب تقثو

 ةليوط ةصقلاو .اهتنيدم يف اهولاتغاف قيدانصلاو لودعلا يف لاجرلا اهيلإ لمح َبهَم بيّرلل
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 اوسع اكل نايل موقلا َرَاَبَت «ُباَرِجلا ّعَرَفَو «'"ُعاَرُشلا طَحْناَو هُءاَمَملا

 ناَرِفْلِل اوُنَعَبْناَو .“'”ةَصْرُب يِنْوَعَدَو ."0َةّصْغ ْمِهِبوُلُق يف ْتَراَصَو .©"ِةّصِقلاب

 عفا 0 ٌمَرْطَق 0 اولها ا وتلا ميندحأو هنازشلا كرك

 ّيَلَع ْمُهْنِم ْتَلَمَتْشاَو .ةَرْشَحلا يِنوُنَرْوَأ ْدَقَو ."0ورْجآلا ىَلَع ُتيِقَبَو .2"ةَرْسَيَو
 ُموُقَأَو 5 «موُشلاب موُسْوَملا ءموُبلاَك اًديِرَف اَديِحَو .ةَرْعَب يِواَسَأ ا

 ٍلاّمَجلاِ 0507 نطل نصح ةمؤتو: هوكي هل ةيياشتك ىذلا نأك

 تهل يناك 1 يداشتلا ةطخر قلو تقلا لقط يي ةنراتمو ير

 ةجردلا يف ناك نأ دعب ةورثلا يف هلاح طاطحنا نع ةيانك عفريو بصني يأ عرشي ام لك :عارشلا )١(

 نع ةنيفسلا فوقوو حيرلا دوكر نع هطاطحناب ىئكيو ةنيفسلا عارش هنم دارأ وأ .اهنم ةعيفرلا

 ناك امك تاّذللا بلاطمو تاوهشلا بئاغر ىلإ ريسملا نع هزجعو هفعض نع ةيانك كلذو ةكرحلا

 اوردابتو .هعارش طاطحناو هعاتم ةفخ ةصق ىه ةصقلاو اهوملعو اهب اورعش :ةصقلاب .اوّسحأ (؟)

 . هيلإ اوقباست :بابلا

 اهورواج يتلا تاذللا كلت نم مهسأيل هتصق نم اوفرع ام مهّمغ امنإو ّمهلاو نزحلا انه :ةصغلا ()

 .مهبولق يف ترصو :ىَورُيو .ًاليوط اًئمز اهب اوعتمتو

 ةبيوذل صربلا ثنؤم حتفلاب امإ :ةصربلاو .يل اًناونع هولعجو بقللا اذهب ينوبقل :ةصرب ينوعد (:)

 .نجلا لزانمو تبنت ال لمرلا يف عاقب صاربلا دحاو يهو مضلاب وأ رابآلا يف دجوت ةريغص

 كلذ عم هيف نوكي يناثلا ىلعو .ريقحتلا درجم مسالا اذهب هزمل نم ضرغلا نوكي لوألا ىلعف

 كلذب هنم ةرفنلل هقاقحتساو هيف ةشحولا نانكتساو ريخلا بئاغر نم هّولخو هرافقإ ىلإ ةراشإلا
 .رانلا نم رياطتو لصفني ام :رارشلاو .هلك

 لدي مالك عم سفنلا قيضو مغلا نم قلقلا وهو كيرحتلاب رجضلا نم ةرملا امإ :ةرجضلا (0)

 هتلاح نم اورجض مهنإ يأ اًضيأ رجضلا ىنعمب ب مضلاب يه وأ .ةكّرَحُم يهف لملمتلا ىلع

 ماقمب قيلأو ٌحصأ اندنع امو ةفيعض يهو ةرجضلا لدب ةرتفلا :ىوريو .هتقرف ىلإ اودتشاو
 . مالكلا

 ءاملاو .ءاضفلا يف هرقتسم نم ءاملا رطق جرخي امك هدادو طباور نم وأ هتيب نم اوجرخ :اوّلسنا (1)

 عرسأ نوكي ال رطاقت اذإ وهو هرطاقتو هطقاست نم دب نكي مل نيعم ّوجلا نم ّدح ىلإ لصو اذإ
 .اًراسيو اًئيمي امهيف حتفلاب :ةرسيو ةنميو .ءالؤه كلذكف هناكمل ةقرافم هنم

 نيطلا وهو رجأآلا ةدحاو ءارلا ديدشتو ذملاب :ةرجآلاو .طالبلا ىلع يقب َيّماعلا يف لاقي امك (0)

 .تيبلا طئاوحو وه يقب يأ رجآلا الإ هعم قبي ملو هوقراف يأ .هب ىَنِبُي قورحملا

 .هتاقوأ قرغتسا :ءاكبلا هيلع لمتشاو .مهببسب يأ مهنمو .ءاكبلا :ةربعلا (4)

 لامج يف ناك نأ دعبف اهحبقو ةئيهلا رّيغت وهو اهموزلم دارأ هنكلو لامجلا لباقت ال :ةشحولا (9)

 .اهنم شحوتسي ءاهوش ةلاح يف حبصأ هيلإ سنؤي
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 3 لا ثنذ وتب لضعو ©" زكطلا نيو لاعلا هتهذ ذنو) "'"ئداتغ

 نمار ىكيطاو 8110 لو كمل را كت وال را نال ا وذخ

 َلَقَو .*”يِجاَحِص ْثَدِفَنَو يِهاَج َبَمَذ ْذَقَو ."”ُشوُنَتَو َلوُجَت ءٌشوخّؤلا ِهَعْنَرِب
 يل ُعْفْرُي ال .ُءاَمَدّقلا ٌناَوْخِإلاَو ءُهاَمَدُنلا يِنَضْفَرَو .'"”يِحاَر يِف ُتْحَلَسَو ءيِجحاَرَم
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 ددّرتا « ساّرملا نيررو ءساَّرَهلا عيِزَب ْنِم حتؤأ . سائلا َنِم دعغأ الَو «ساَر

 نيم 9 وانقلا عقلا يفاخأاتاو ىقمأ .. '"اطبلا نعلر :نئاك :وطشلا ىلع

 :يدانملا ةطهرو .هطهر نم حبقأ :هلوقب اهحبقو اهلقث نيب هنكل ممّصلا نم فيفخلا :ةشرطلا )١(

 ةشحولا يف هلاح لمجمل هيبشت يدابع بهار ينأك :هلوقو .حيبقلا شرطلاب اًروهشم ناك لجر

 يدنهلا لوقت امك هدارفأ نم وه ام ىلإ ءيشلا ةبسن نم دابعلا ىلإ ةبسن :يدابعلاو .دارفنالاو
 . مهيلإ بسيف دابعلا نم بهارلا كلذكو يناسنإ فنص

 .هب رخس اًرنط زئنطي هب زنط لاقي «ةيرخسلا :زنطلا (؟)
 مل هنأك ديلا ىلإ يتأي ءيش أدرأ وهف هنم زنعلا كسمت الو هب عفتني ال سباي ريصق :زنعلا بنذ ()

 .ءيش اهيف ِتأي
 .تخبلاو ظحلا :دجلا (:8)
 ناكو ةريثكلا نكاسملاو روُدلا اهيف ةّلحم ناك لب اًراد وأ اًئيب نكي مل هب ناك يذلا لزنملا نأك (0)

 نم اهّولخ دعب نكاسملا كلت تبرخ اذهلو هيلإ نووأي اوناك نيذلا ءامدنلا كئلوأو وه اهرمعي

 .ءيش لك نم صوخشلا :لولطلاو .تبهذو تفع يأ :اهلولط تسردو .نكاسلا

 هب ملعي ام :ءيشلا ملاعمو .تفع بوصألاو احم ىنعمب ىفعأ فرعأ الو «تفعأ» :ةياور يفو (5)

 لزنملا كلذ ملاعم ىلع تّرم ام ةرثك نم لويسلا نإ يأ ءاملا ليس عمج :لويسلاو .هراثآ نم

 .هموسرو هملاعم َتَحَم هنع اهعنمي نم سيلو

 .ةبيآ ةبهاذ شوحولا هيف يشمت يأ هانعم يف لوحتك :شونت (0)
 .بهذف لام نم هديب ام ىلع دمتعي ناك دقو هيلع دمتعي ام وهو حيحص عمج :حاحصلا (4)

 .تينف يأ :تدفنو

 فارسإلا نم لعف امب وهو اًضيأ ةحارلاو حايترالا :حارلاو .هدسفأ دقف ءيش يف حلس اذإ (9)

 .اًبعت هيلع تبلقناو اهدسفأو اهرذقف هتحار يف حلس هنأك ريذبتلاو

 عنصي ناك هنأل هتعنص :سارهلاو . لجر مسا :عيزبو .نسخأ يأ هنم حتوأ وهو سيسخلا :حتولا(١٠)

 يف ًالثم امهبرضو لابحلا يأ سارمألا عناص :سارملا .لجر مسا اًضيأ :نيزرو .ةسيرهلا

 .هنامز ىف فّرعُي نَم نسخأ اناك امهنأل ةّسخلا

 )١١( طشلل مِزالُم هيِعارف ءاملا فلأي زوإلا ةليصف نم :طبلاو .رهنلا ءىطاش :طشلا .
 ال ثيح يشمي هنأ ديري .اهيف ءام ال ةزافملا وأ يوتسملا ناكملا وهو ءافيف عمج :يفايفلا )1١(

 .سانلا نم الجخ نارمع



 ةَيَرَمِيَّصلا ُةَماَقملا 14

 نا دلل لقد يووم داك كل رف ل حو وو ل م00 كعلم
 يف رودي ٌرْيع وأ ريد ْنِم تلفأ دق َنوُنَجَم يناك ٠ ةَنيِهَر ِيِسْفْنَو « هنيحس

 .(©ورْمَع ىَلَع ٍدنِم ْنِمَو ."”رْخَص ىَلَع ِءاَسْنَخلا َنِم اًنْرُح ُدَشَأ ."ِرْيَحلا
 ْتَرْثَكَو ءيِماَلُغ ٌّرَفَو .*”يِتّرُصض ْثْعَرْفَو ءيِتْحِص ْتَساَلَتَو يِلْقَع هان ْدَقَو

 ٍناَطِيَسَو «راقغلا:ةلرنسب ثذصو ةنادقملا' سواسولا يف فزت 0
 © راّدلا ٍءاَرِك ْنِم ُنَقْنََو راَفَح ْنِم ُمأْشَأ .ٍراَهَئلاب ىَقْخَأَو ليلا ْرَهظَأ ."راّذدل

 ٌهّلِقلا يِنْنَمْلاَخ ْذَق .ِراَضَعلا َدْواَد ْنِم ا *”راَّضَقلا ءىِطيِط ْنِم ع

 ىندعلاز اا يقي تاتا يوكل اولا يس تت الان يفاعلاو

 ناع تواضوب ةكشتلا هتللجو دق ١" سيقف اأو يلمع انا هك زعن

 ٌرمألا ُتْيَأَر اًملَق ءاًرِضاَح ُهاَرَأ يِدْنِع ٌسالْفإلاَو .اًرِصاَن يل ُدِجأ ال .2ةَجحلا

 لا َوُه اَذِإَف َمَمْرَّذلا ُتْسَمَتلآ ."'"'َتِلَك ْدَق ُناَمَّرلاَو ءَبْعَص ْدَق

 .هنيع هللا ّرقأ :لاقي امك هنيع هللا نخسأ :لاقيو اًئيزح ناك اذإ :ةنيخس هنيع :لاقي )١(

 .ةسوبحملا : ةئيهرلاو

 .دربلاو ٌرحلا نم اهيِقّيل ةيشاملل لَمعُي ام يهو ةريظحلا هبشي :ريحلاو .رامحلا :ريعلا (؟)
 هيج تمزلف تامو هنم لتعاو مهس هباصأف دسأ ينب ىلع راغأ يميلسلا ورمع نبا وه :رخص ()

 .تتام ىتح هيثرتو هيكبت هربق ءاسنخلا
 99 :دنهو .ءامسلا ءام نب رذنملا نبا وه :ورمع (:)

 .هيف ٌرصت يذلا مهاردلا فرظ :ةّرصلا (5)

 .هقباسل نييبتلاك :رادلا ناطيشو .نجلا نم تويبلا ناكس :رامعلا (1)

 ال هنم لقثأ ناك نّمف اًدج هتيدأت هيلع لقثي ءاركلاب رادلا يف نكاسلاو .روبقلا رافح :راّفحلا (0)

 .بايثلا رّضقي يذلا :راّضقلاو .لجر مسا :ءىطيطو .قمحلا يهو ةنوعرلا نم :نعرأ (4)

 .ىلاعت هللا لجأل يأ هللا يف ضغبلا قحتسي نّمم راص ةلملا نم جرخ ثيح (9)

 .مهل ةلزنم ال صاخشأ :سعقف وبأو سلفغ وبأ .دسألا وهو :سبنعلا ىنعم لصأ ىلإ حملي(١٠)

 نم يح وبأ سعقفو .ةدالبلا ىهو ةسعقفلا نم ةدام هل :سعقفلاو .هل لصأ ال امم :سلفعلاو

 1 ١ .دسأ ىنب

 نكي مل هيلإ لصو ام نأ يف هيلع ةجحلا تماق يأ .ناهربلا :ةجحلاو .قيرطلا جهن :ةجحملا )١١(

 .هيدي لمع نم الإ
 ا مشل سستم نرش طخ الخلا قع دلو تاكل كاك تقم نإ رينكلا يلق نب كوكي ه0

 . هتأطو لقثو نامزلا ةدشل اليثمت كلذ نوكيو اًبلاغ هتايح دْقَف ىلإ ىضفُي

 -ال امم وهف امهعم مهردلا ناك نإف عقاولا امهيناثو رئاطلا رسنلا امهدحأ نابكوكلا امه :نارسنلا (1)
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 ع 2 م هرم 2 (9) وم جك ِ يبان عر 0 وو 2 وت ول

 داتسعسو نامزك ىلإ و نارتقلاو ”اهنع :ةتارخلا ناشر كلف يسع ا

 ِنَمَيِلاَو ٍطْبِقلاَو ِةَبوَنلاَو ٍدْنِهلاَو ٍدْنّسلا ىَلِإ 2 0َناَمْع ىَلِإَو َناَتْسِرَبَط ىَلِإ َناَليِجَو

 ْمَم يِوَآَو ٍاّنلاب يِلَطَْأَو ََراَفِقلاَو يِراَرَبلا ُلوُجَأ ٍفياَّلاَو َةَكَمَو ٍزاَجِجلاَو

 ٍرداَوّنلا َنِم ُتْعَمَجَف ِياَتيْضْخ ْتَصْأَقَتَو هَياَتَتْجَو ْتْدَّوْسأ ىّنخ :؟*ٍراّمجلا
 َنيِهْلُملا ٍفْحْسَو َنيِفْرَظَتُملا ٍراَعْشَأَو ِراَنآلاَو ٍدِئاَوُفلاَو .2"راَمْسَألاَو ٍراَبْخَألاَو

 َنيِقِرْخَمَتُملا ٍسيِماَوَنَو «َنيِذِوْعَشُملا ٍليِجَو هَنيِفِسْلْفَتُملا ماكْخَأَو هَنيِمّيِتُملا ٍراَمْسَأَو

 .َنيِئّنخُملا ٍداَّيِكَو «َنيِبْبَطَنُملا ٍفطْلَو «"”َنيِمُجَتُملا 0 .© ِيِمِداَنُملا ٍرِداَوَنَو

 :ُيِبَضلا ظْفِحَو ءْىِبْعَّشلا اَيْنُك ُهْنَع َرَّصَق ام ِةَسِلاَبَألا ِةَنَطْيَشَو َرباَرَجلا ةَسْمْحَدَو

 ه موئيو 0000 ءائا 64
 ثتحدمو « 2 ٌكِنَّذَكَتَو تلسوو ٌتْيَدَتْجاَو تندزتس اي: 2 باكل ْمْلِعَو

 ولا ئافصلا نم ةثدكتاو لاقل لج اززت كيك نع .ةنغاف#

 .اًدذبأ لاني © -

 وهو ملكتملا رصع يف يراوجلا هغلبت ال امم ناك امهعطقنمو يقرشلا طيحملاو يبرغلا طيحملا )١(

 ش ْ ةاضيأ مهردلا هيونعاو يف قلاب
 .نادقرفلا امهو هنم ىفخأ رخآ هبناجبو .هب ىَدَنِهُي يلامشلا بطقلا نم بيرق مجن :دقرفلا (؟)

 .مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع حيسملا ()
 ىَورُيو روهشم راطقألا نم اهدعب ركذي امو .برعلا دالب نم :نامعو .سراف ميلاقأ نم اهلك (:)

 .باجيبسأ نم بيرق كرتلا روغث نم دلب وهو «زارطلاو» فئاطلا دعب
 .رمحلا رئاظح يف تيبي ناك نأ ىلإ هرافسأ يف ةجاحلا نم غلب 2(

 .هيف اهب ثّدحتي يتلا صصقلا اهنم دارأو ليللا ثيدح وهو رمس عمج :رامسألا (7)

 نوعقوي يتلا مهتالابحو مهكارشأ :مهسيماونو .نولاتحملا نوهّومملا :نوقرخمملاو نوقرخمتملا (0)

 ملاعلا يف اهريثأتو موجنلا ماكحأ ةفرعم نومعزي نيذلا :نومجنملاو .مهل عدخني نَم اهيف

 ميدقتب قرز :ىّورُيو .بيغلاب رابخإلاو نّهكتلا نم نوقزتري هب ام مهقزر نم دارملاو يرصنعلا

 .ةحاصفلا نم ديعبلا فلكتلاب الإ ىنعم هل دجت الو يازلا

 . ثيبخلا عادخلا وهو زبرج عمج :ةزيارجلاو .هعدخ اذإ هسخد نم :ةسمخدلا (8)

 .ةيزملا نم هيلإ بسني اميف لثملا ْلكب برضي لوألا ردصلا ءاملع نم ةثالثلا (9)

 .تيدكت لدب تيّرحت :ىّورُيو .امهنم دعبي ال :ىّدكتو .هلثم :ىدتجاو .ىطعتسا :دفرتسا(١٠)

 .هب ىلوألاو ىرحألا وه ام بلط :ىّرحتو
 .فيسلا ىنعمب ةحيفص دحاولا فويسلا : ةيدنهلا حئافصلا )١١(

 ١7 م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم



 ةّيرَميَصلا ٌةَماَّقملا "1

 ف!ةكطحلا حاَمّرلاَو .""ةّييبْلا ِقَرَّذلاَو .""”ةْيِرباَّسلا عوُرُدلاَو .1'2هةّيناَمَيلا ٍبْضُْقلاَو

 ِرْمَحلاَو ةَكيَمْرَألا ٍلاَعِبلاَو لا ٍقاَنِعلا ٍلْيَخَلاَ ةَيِرَبْرَبلا ِباَرِحلاَو

 :توطلا عاَونأو ةكرشلا نوُرخلاَو ."”ةيِموُولا جيِباَيّدلاَو لا

 َداَدْغَب ُتْمِدَق امَلُق .ِلاَملا ٍةَرْثَكَو ءِلاَحلا ٍنْسُح َعَم ملا زي "طلو

 ؛قوشلا هش اَوَكَشَو «يدنتل مهلا امو. «يدققل ةكخولا نم مقَدنِع ام ا يل ْمِهَِمْجَأِ اوُراََو ءيِمَدْقَمب اوُرُس ءيِرْفَس يف ُُتقزُر اَمَو «يِرَبَح ُمْوَقلا َدَجَوَو
 ياا لع ٍةَدِجْوَمْلا 9 ْمُهَل زهْظَأ مَلَو ْمُهْنَع ا ين عشرات نم 00 ام ىَلَع معلا ْرِهْظُبو َلعَف امِم ُرَِتعَي ْمُهْنِم ٍدجاَو ُلُك َلَمَجَو .2 يقتل ْْرَ

0 

 يف ّيلإ اوُداَعَو .ٌكِلذ ىَلَع اوُهَرَصْناَو ْمُهَحِراَوَج ْتَنَكَسَو ْمُهُسوُفُن ٌتَياَطَف . مَّدَقَت
 و ه5 22 يدعو 5كم ماك «ا# 1 مد اه مه مس )١59( ىر .يلوم عك 5ك 0
 ُتْمَدَقَت اَنْيَش ْعَدَي ْملَف ٍقوّسلا ىلإ يليكو ُتْهجَوَو ”" يِدْنِع ْمِهَتْسّبَحَف يناثلا مْوَيلا

 اننا فتاك يما راسم اح ةفزاس ككل اكل كفاكر هر نأ ذل ارفعي لإ

 )١( عطاقلا فيسلا انه وهو بيضق عمج :بضقلا .

 .ماكحإ يف جسنلا ةقيقد عرد :ةيرباسلا ()

 تبت دالب ىلإ ةبسن :ةيتبتلاو .بقع الو بشخ هيف سيل دلج نم سرت يهو ةقرد عمج :قردلا (9)
 اهلهأو ناتسكرت بونج يفو لابينو ةيزيلكنإلا دنهلا يلامشو ريمشك يقرش يف يتلا دالبلا يهو
 .قردلا ةعنص يف نوديجم

 .هيف عابُت اهنأل نيرحبلاب نفس أفرم وهو طخ ىلإ ةبسن :ةيطخلا (:)
 اهليخو ةدرجنملا ةيوتسملا يأ ةدرجلا ضرألا ىلإ ةبسن :ةيدرجلاو .بئاجنلا :ليخلا نم قاتعلا (0)

 .دوجأو بلصأ

 .ةدلب ةنيكس نزو ىلع :ةسيرم (5)

 .ريرح هتمحلو هادس يذلا بوثلا وهو جابيد عمج : جيبايد 4

 روك نم ةروك يهو سوسلا ىلإ ةبسن :ةيسوسلاو .ريرحلاو فوصلا نم ةجوسنملا بايثلا :ٌرخلا (4)
 .زاوهألا

 .اهليبق نم فطللاو . نسحتسملا بيرغلا يهو ةفرط عمج :فرطلا (9)

 قارفلا ملأ نم بحملا هدجي امل ءزر وهو بحلا ةّدش امإ :قوتلاو .هتّيلب :قوتلا ءزر(١)

 اوتام هيلإ مهقوش ةدشل مهنأك .سفنلاب دوجلا امإو نوجشلا نم عومدلا جورخ امإو .هبيبحل
 .اوثعب مث

 )١١( .دقحلا :ةدجوملا .

 .دعب نم هركذي امك امهعبتي امو بارشلاو ماعطلاب مهمركيل مهقابتساو فارصنالا نم مهعنم )1١(



 ذو ةَيرَمِيَّصلا ٌةَماَقملا

 هلت ىلإ انامقاوت انكار هدشا ذم لواونو نتاع اح وكانو ات

 يف اوُذَحأَف .ٌتاَئِسْحُم ْناَسِح ُتاَيْئَغُمَو "ةَيِسيِرَدْنَح ُهاَرْهَز ْمُهَل ْتَرِضْحَأَف ٍباَرَّشلا

 ْمِهِدَدَعِب ْمُهَل ُتْدَدْعَتْسا ُتنُك ْدَكَو .ُنوُكَي ِمْوَي ٌنَسْحَأ ال ىَضَمَف .اَْبِرَشَو ْمِهِنَأَش

 يِباَلُع َرَجَأتْساَو .ِناذآ ِةعَبَْأب نص ْلُك ."7ناَجْنِؤاَبلا ٍناَتِص ْنِم اًئَص َرَشَع ٌةَسْمَح
 َمَدَقَتَو .مْؤَقلا َلِذاَنَم َنيِلاَمَحلا َفَرَعَو ِنْيَمَهْرِدَب ٍلاّمَح لُك اَلاَّمَح ْمُهْنِم ٍدِجاَو ركب

 ىلإ: مقرر ذأ 15 ةيرزو ةذاكور واقل: قر ةقفرقتو ورحل ءاكعب ةافارشلاب مذا

 اَمُك َربثعلاَو دوُعلاَو للا مهيأ نيب ُرْخَبأ اَنَأَو ْمُهَل فِرْضَيَو *”ٍلطَرلاَو نَملاب يَ
 ٍبوُرُع دنع ْمُئاَمْلع اَنفاََو .نوُِقْعَي ال ُتاَنَأ ٍرْملا َنِم ْمُهَ الإ ٌةَعاَس تضم
 َنوُتباَب َهليَللا يِدْنِع ْمُهْنَأ ْمُهْتفَرَعَف .ِةَلْعَب َْأ ٍراَمِج ؤأ ِةّباَدِب ْمُهْنِم ٍدِحاَو ْلُك سشقلا

 َنِم ُْنَقَسَو لكأت اًماَعَط لِ تنَدَكَو ُئرَضَْأَفِنْيَرْملا الب ىلإ ُتْفْجَوَو اوَُرَصنأَ
 ُتْلُقَو 0نْيَوَمخَأ ِنْيَراَثيِد هيف يف ُتْلَعِحَو .""َلِمَث ىَّنَح َبِرَشَف ٌيًْبْرَطٌملا باَرَّدلا

 ادرُم ادرج ْمْوَقلا َراَصَم ٌةَيخِل َةَرْشَع سْمَح ٍةَدِجاَو ٍةَعاَس يف َقَلَحَم .َمْوَقلاَو َكَنَأَش
 ُبوُتكَم ٌةَعْفُر اَهَعَمَو ِهِبَْل يف ٌةَروُرضَم ْمُهْنِم ٍدِجاَو لك ةَيخِل ُتْلْعَجَو .ِنَجلا ٍلهَأَك
 اهُتلَعَجَو .ءاَرَجلاَو ُهَتَاَئاَكُم اًذَم َناَك َاَفَولا َكَرَتَو َرْذَملا ِهِقيِدَصِب ٌرَمْضَأ ْنَم :اًهيِف

 ٍةَرُكِب ْمُهوُلَمَحُف .ةَرِجآلا َءاَشِع َنوُلاّمَحلا ىَناَوَو ِناَتّضلا يف ْمُهاَنْدَدَشَو بج يف
 اَل .اًميِظَع اًمَه ْمِهِسوُفُن يِف اْوَأَر اوخَبْصَأ اًمَلَف .ْمِهِلِزاَم يِف اوُلَصَحَف "ةَرِساَح

 تدعأ ةرماث ةفاضعأ أ كلا ىلإ ضارب :ةلوقر:: ةفاققلا لوأ يف تاجهابطلاو ايالقلا ركذ مدقت )١(
 .دوجلا ةزيزع فائصأ يأ اهدوجو دعبتسي يأ تاذعم لدب تادعبتسم :ىّورُيو . مهل

 اهنأ ىلع لديل ةبسنلا ىلع اهب َيِتَأ امنإو ةميدقلا رمخلا :سيردنخلاو .ةقرشملا ةئلألتملا :ءارهزلا (6)

 .اهترهش نايب يف غلبأ وهو اهب فّرعُتو اهيلإ ٍبَسنُن رمخلا نم ةميدق ةفئاط نم
 هناذآو ناذآ ةعبرأب لاق كلذلو هربكل ناجنذابلا نانص نم نوكي امب هصخ امنإو ةلسلا هبش :نصلا (*)

 .هيفاوح ىف ىرعلا هبش هنم لمحي ام
 اًبيرقت نيلطر عسي لايكم :نملا (0) 2 .نطفلا ركنلا :ةيهادلا (5)

 .ركس :لمثو .بيطلاو ةدوجلا يف ةرهُش هرمخل قارعلاب عضوم لبرطق ىلإ ةبسن :يلبرطقلا (5)
 هيونت نيرمحألاب نيرانيدلا فصوو .رمأي اميف هعاطأ نأ هب رورسلل راهظإ همف يف نيرانيدلا لعج (0)

 .نيزملا لالب ينيع يف ليلقب امه امو صلاخلا بهذلا نم امهنأو امهنأشب
 تناردجلا ةبستو -نيميظع راعو يزخب تناك اهنأل ةرشاخت تناك هذه: مهتعجروا .ةعجرلا :ةركلا" (4)



 ةّيرمْيَّصل ١ ُةَماَقملا املا

 َلُك َناَكَف .ِهِناَوْخِإل ُرَهْظَي اَلَو ءهِناَويِد ىلإ ٌبتاَك اَلَو ءِهِناَكُذ ىلإ ٌرِجاَت ْمُهْنِم ٌجْرْخَي
 يِنَنوُمِعْشَي ٍلاَجِرَو ٍناَمْلِغَو ٍءاَسِن ْنِمَو ."'مهِلَوَخ ْنِم ٌريِثَك ْقْلَخ يِبَأَي ٍمْرَ
 انا الو انوغ هلع ةزأ 0: ةكاشإاتاو "7 لع هللا ةوخكشتنيو: .(يتوتوو
 َمَلَب ىَّنَح ُداَدْرَي ُرمألا ِلَرَي د ا ةَيِدَمب ُرَبَحلا َعاَشَو .ْمُهِلاَقَمِب

 اَّل ِهِلزْنَم يِف ُهّنِإ َليِقُف ُهَدَقَتْفأَف ُهَل اًبتاك َبّلط هنأ َكِلْذَو "هللا ٍدْيَبُع َنْب َمِساَقلا َريِزَولا

 َنِحُمما َناَك ُهّنأل سَبنَعلا وُبَأ َعَنَص م اَم لجأ ْنِم :َليِق ؟مِلَو :َلاَق . جورُخلا ىَلَع ُرِْقي

 :َلاَق ّمُث . مَلْعَ ُهَللاَو .لاَ 1 ِهِليِواَرَس يِف َلوُبَي َداَك ىَّنَح َكِحَضَف . هتَمَداَنَمَو ِهِتَرْشِعِ

 ىلإ َهَجَو ّمُت .ْمِهِب سائلا ملغأ ْنِم ُهَنإَف ُهوُرَد .ٌلَعَف اَميِف أَطْخَأ اَمَو َباَصَأ ْدَقَل هللاَو

 .ىلعف ِهِناَسْحَتْسال رمروتسلا يصر لسور وكرار ارا ناار جا

 يِبَحْلاَصَف ٍراَعتْسالا َدْعَب ُتْرَهَظ ْمُك .ُبْرْشَأَو ُلُكآَو ْقِفْنأ نيرْهش يلرتك ني تنكفو

 ِهِناَمَْلِغ قْتَعِبَو ِثالَدلا ٍقالطلاب ْمُهْضْعَب َفَْلَحَو . ُريِزَوْلا ٌعَّنَص اَمِب ِهِمْلِعِل م ْمُهْضْعَب

 از «ةناهو ىلعلا ةلاخب يطقلا شاور لقب "1انبأ هباو نه ينلكتاال هلأ فارق

 هل قل الر يتلا ير يو يللا لا نما لق ا رافاب و تايشلوالا

 .اهل اًبحاصُم ناك هنأل اهيلإ -

 .مهلوح نّمم :ىوريو .مهتيشاحو مهديبع نم :مهلوخ نم 00

 يأ :ىلع هللا نومكحتسي :هلوقو .اًمتشو هل اًّبس يناز اي هل لاق وأ انّزلا ىلإ هبسن ةينزت هانز (؟)

 ْ .هيب هباقح لالعنإ نع ةيانك ىهو.هانج اه مثإب هيلع مكحي نأ هنه نوبلطي
 يسابعلا رهاقلا ةفيلخلا هرزوتسا يذلا مساقلا نب دمحم رفعج يبأ دلاو وه :هللا ديبع نب مساقلا (©)

 اًضيأ هل وه هرزوتسا امك دضتعملا ةفيلخلل هللا ديبع هوبأ هرزوتساو .ةلقم نب يلع يبأ لزع دعب

 يف هنع يكحي نأ سبنعلا يبأل نكمي ىتح خيراتلا اذه لبق قفوملل رزوتسا ناك هلعلو 71 ةنس

 كرتشملا بحاص نوكي نأ نكميو مّدقت امك 715 ةنس سبنعلا وبأ تام دقف هتوم لبق هترازو
 يف مهو فتصملا نأ وأ هترازو يف .ساقلا كردأ هنأ قحلا نأو سينعلا يبأ توم خيرات يف مهو

 .ملعأ هللاو .لمتحم كلذ لك .سبنعلا يبأ نع ةصقلا ةياور

 ّيلع ىدعتساو مهضعب ينمصاخو مهضعب ينحلاصف :ىَورُيو .ةرشابم هسفنب هملكي ال يأ (4)

 :شيجلا بحاص ىدعتساو .حلا ريزولا عنص امب هملعل هادعأ امف شيجلا بحاص مهضعب
 .هرصن امف هب رصنتسا

 نأ درت مل ءيش كنم بلط وأ هنع باوجلا فرعت ال وأ هنع بيجت نأ بحت ال اًمع تلْئَس اذإ )0(

 -مل فلاحلا اذه ةفلح نإ :لوقيف .هكحيف هدلج هكحي نّمك كنذأ لصأ يف كدي تعضو هلذبت



 افنان ةّئرَميَّصلا ٌةَماَقملا

 هْيَلَع ُتْهَبَنَو اًذلَه ُتْرَكَذ اَمّنِإَو .اًَهاَضَق َبوُقْعَب سْفَن يف ٌةَجاَح ْتَناَك اَمّنِإَو . يِنّرَس

 ٍقاَرَولا ٍناَلمِبَو» ٍلْمَسلا ٍلاَذْنألا ٍناَوْخإلاب ُهَقَذلا َكَرْثُيَو ِنَمّزلا ِءانْبَأ ْنِم ُرّذَحلا َدَحْؤُيِل

 اَمْقْرَي ال ْمُهَبْتُك ْريِعَتْسَيَو .ْمِهِب ٌفِخَتْسَيَو ِءاَبَألا ّقَح ُركنُي يِذَّلا ٍفاَرَرلا ماما
 . "”(ُناَلَكُتلا ِهْيَلَعَو ُناَعَتْسُملا ُهْشاَو ل

 .اًباوج هنع ديرأ ال اًمع لاؤسلا نع ثدحي يذلاك الو يسفن يف ثدحت -

 .باذكلا :ءافلاب فارزلاو .اهلك يف ال خسنلا ضعب يف يورم نيجودزملا نيب ام نأ ملعا )١(



 اهناوهل تاليلق تاميلُك اهنم كرتنو ُهنم رّذَقَتُي د ال ام ةماقملا هذه نم ركذن

 .عبطلا ىلع اهلقثو عمسلا ىلع

 ُقَدَصَتأ رائيد يف ُهُنْرَذَن ّرْذَن يل َقَمنا :َلاَق ماَشِم ُنْب ىَسيِع اَتَنّْدَح

 كيك ِدَ ِةَقْفُر يف ُهَنْذَجَوَف .ِهْيَلَع َقَّدَصَتَأِل ِْنَلِإ ٌتْيَضَمَق .ٌيِرَدْنَكْسِإلا

 ََو متلي فرعا معبأ ناحانش ينام :ُتْلُقَف ِةَمْلَح يف ِهْيَلَع

 عاملا ة20لاق“ مان :ٌيِرَدْنَكَسِإلا َلاَقَف ؟َرائيذدلا اذه كلغ هَتَعْنَص
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 ىف كدحش
َ. 0 
 ا

 مح + شا امكن رك قضت كلذ ىتخ ؟"قواهتو اشقاكت مك انآ ليال

 ًةَبْرُك اَي .'“*”زوُجَعلا َدْرَب اي :ُّيِرَدْئنَكْسِإلا َلاَقَق ا ْنَمَو ا تبلغ

 .اهب مهفرعأ نع لأسي يتلا مهنم لك ةعلس هذهف .هعبتي امو ءادجتسالا يف مالكلا

 لاقي نكلو سشرو ةدام نم لعافت دوجومب سيلو اشراوتو اشراهت دعب ىّورُيو .امصاختو ابئاوت ةههز

 .اًسايق لعافتلا هنم نوكي نأ ٌحصيف مهنيب شرح ىنعمب موقلا نيب شرو
 امو ةرئاسلا تاملكلا نم ناتملكلا ناتاهو .هل نوكي نأ هقح نم ام هبلس هرهقو همصخ بلغ نم (9)

 بلغ نم امهانعم ىلع ناتملكلا ناتاه قبطنا ام لثم رشبلا فرصت يف ةقيقح ىلع لوق قبطنا
 هل لذ نم بلس يأ :زبو 0 را يااا هع مار را :زعو .زب زع نمو بلسو

 مل يأ رخآلا نم هبلسف ذ رانيدلا قحتسا هيحاص نم تشلا يف عربأ ناك نم انه دارملاو .هلك هلام

 .هيلإ لوضولل ًاليبس هل عدي
 مايأو . عيبرلا ءاقلل سانلا دادعتسا دنع ءاتشلا رخآ يف هئيجمب ًالقث دادزيو ابلاغ دتشي زوجعلا درب )2(

 - ىلع اهؤامسأو مسا اهنم ّلكلو راذآ لوأ نم ةثالثو «يمورلا طابش رخآ نم ةعبرأ ؛ ةعبس زوجعلا



 كح ةيرانيدلا ٌةَماَقملا

 2: سوُؤُرلا همست ا ,"”سوُباكلا َءْطَو اَي «سوُحُملا تقوك ديا مولا هلك ففإ

 7 49 8 ى ع
 ةَعاَس اَي نْيَّبِحُملا ٌقاَرَف اي « نيبلا ةاَدَغ اي ءْنْيَعلا َدَمَر اي «٠ ٍنْيبح ما اي

 7 رِيّشلا ا ءِنْيَدلا قنا ٍرْيَسْحلا 0 علا

 د ايكو لا ا .''””موُنلا ديرتي ؛موُللا َديِرَط اي ءموُضلا

 . نعظلا ءىفكم وأ رمجلا ءىفطمو للعملاو رمتؤملاو رمآلاو رسبوو ربنصو نص بيترتلا 3

 نأ هيف ضرعيو ظيقلا نم نوكي ام ّدشأ يف يتأي وهو ةيمورلا رهشألا ءامسأ نم مسا :زومت )١(
 هذهف ليللاب اًصوصخ ءاوهلا دوكرو ّرحلا ةّدش نم اًسفنتم ناويحلا دجي ال ىتح ًاليل ءاوهلا سبتحي

 . سفنلا ىلع ءيش لقثأ يهو اهيلإ ريشي يتلا ةبركلا يه
 .سفنلا هنم ززقتت ام :زوكلا خسو (؟)

 ريغ هنأل هيلع ٌدرف ءيشل اًئمث هكلام هعفد اذإف جوري ال يذلا شوشغملا :زوجي ال يذلا مهردلا فرق

 .ةرظتنم ريغ ةراسخ دجوو هلمأ سكعنا جئار

 ءانغلا نع مالكلاب ينغملا لغتشا اذإف برطلا ةّذل لاصتال ءانغلا عطقني ال نأ ينغملا عماس دوي (:)

 .هلمأو كلذ هرجضأو هتلاطإ هيلع تلقثو ءهئانغ ىلإ دوعيل همالك نم غرفي نأ عماسلا رظتنا

 .ةدشلاو بدجلا ةنس يه :سؤبلا ةنس (5)

 وهو مئانلا هدجي ءيش لقثأ وهو كرحتي نأ هعم عيطتسي ال ليللاب ناسنإلا ىلع عقي ام :سوباكلا (7)

 ةأطو :ىَورُيو .ندبلا يف رثألا ةقيقحب اهنع زاتمي هنأ ريغ مالحألا باب يف لخدي امبر ليخت
 .«(ءطو» لدب ثينأتلا ءاتب سوباكلا

 .همضه لبق ماعطلا ىلع لخد هنأل وأ هترثكل ةدعملا يف ماعطلا داسف دنع سأرلا بيصي ام (0)

 .رهاظ وهو سوؤرلا ىلع ةمخت اي :ىَورُيو
 ماس هبشت ءاسلم ةبيود يه امنإ :مهضعب لاقو ةغزولا نم ربكأ ةبيود يهو ةياظعلا يه :نيبح مأ 0(

 .رظنملا ةهيرك اهفانصأ عيمج يف يهو لمرلا ةمحشو ضرألا ةمحش ىمستو ص_ربأ

 . نودعبيو ةبحألا اهيف نيبي ريل :ةادغلا (9)

 مد وهو ملاظ يأ ملاظ قب هنأل عضوم مأشأ كا للا :نيسحلا لق 0

 ناك اذإف .هيلإ بسن اذإ صخش ىلإ هتبسن نم ىَحَبسُي امو بيعلا :نيشلاو .ةمالعلا :ةمّسلا(١١)

 . سانلا ىزخأ نم وهف لجخ اهبحاص اهيلإ رظن املك ةمّسلا هذه لثم بطاخملل

 هنأ وأ هل اًديرب بطاخملا مّدقت دحأب لزني نأ مؤشلل حيتأ اذإف سانلا ىلإ هلوسر :مؤشلا ديرب (1)

 ديرطو .بطاخملا عم هب دربأ موقب مؤشلا لالحإ هللا دارأ اذإف سانلا ىلإ هلمحي هنأ ىنعمب هديرب

 .اًدج ةحئارلا هيرك :موثلا ديرثو .همؤلل دورطملا :موللا

 لوقي .ءارحصلاو ةرضاحلا فالخ :ةيدابلاو .ةماهت يضارأب جرخي ّرم رجش ثبخأ وه :موقزلا(4١)

 . موقزلا راجشأ اهيف ام لك ةيداب هنأك هثبخ يف هبطاخم نإ



 ةيرانيدلا ٌةَماَقملا 14

 ,'""ديِعُملا َماّلَك اي ءِديِعَولا َةَيآ اي ءِديِبَعلا َيْعَب اَي قوفاطلا ةقن او" وواجلا

 اَي 0 فحل ةةوكا اي" ”2ىئَد ْعِضاَوَم يف ىّتَح ْنِم حبق

 اي .""روُقّصلا ةّهكن اي «'*”روُمَحَملا َءاَشْج اَي .ُفيِغَرْلا َرِسُك اَذِإ ٍفيِضْملا َحْنْخَتَت

 ل 1 ٌعَمط يلا بل اعنا 7 روُدُقلا ةقوردَح' اب "رولا كو

 نا را َةَعاَفَش اَي «ناّيمعلا ةَلَكاَوُم اَي «ناَّيَصخلا 0 اي 0 كللا َرَجض اي

 دعوأ دقو ةاكزلاب رّسفيو تيبلا عفانم نم اهوحنو ردقو موذقو سأف نم راعّتسُي ام لك :نوعاملا )١(

 .نيدلا مويب نوبذكي نيذلا تافص نم هلعجو ديدشلا ديعولا هعنم ىلع هللا

 ةذش ّيأو يغبلا هب لح نْم دنعو سانلا دنع ءيش حبقأ ناك دحأ ىلع ىغبف ةوق لان اذإ دبعلا (1)

 هب ملكت نأ دعب هنم ردصي يذلا :ديعملا مالكو .هعماس نِزحُي امم ديعولا ةيآو .ليلذل ةَلَّذلا قوف

 ىلع داعُي نأ كيلع لقثأف هتفرعو اًئيش تعمس تنك اذإ كنأل عبطلا ىلع لقثيف لوألا ملكتملا

 .كتميس

 يسفن يفو تومأ :ءاّرفلا لاق ىتح وحنلا تالكشم نم هلئاسمو .فرحلا اذه ىتح نم دارملا (9)

 . ىتح نم ءيش

 نم اًرارف هبلطت امنإو فيصلا يف هيف سلجت وأ فيصلا نمز هيف يضقت يذلا ناكملا :فيصملا (:4)

 .هيف ةورفلا لقثأ امف ّرحلا

 .ثيبخ نينُم هؤاشجو اهنم رثكُملا رمخلا بِراش :رومخملا (0)
 يهف موحللا الإ لكأت ال اهنألو نيهاوشلاو ةازبلا نم داطصي ام :روقصلاو .مفلا حير :ةهكنلا (5)

 . ةهكن ناويح ثبخأ

 لازي ال هنأل ميضلا لامتحا يف لثملا هب بَرضُي بشخ نم طئاحلا وأ ضرألا يف زر ام :دتولا (0)

 . مطحتي ىتح قدي

 الو يفاثألا نم ةيفثأ هنأك ردقلا هيلع عَضوُيل نيطلا نم عّئصُي ام :رودقلا ةفورذخ نم ديري هلعل (4)

 .انيديأب يتلا بتكلا يف ىنعملا اذه فرعي
 هن هسا نيفتالا هناا وزيت رع ةفاو تس رهش نم را اوه نك نو مامر خاروف )4(

 . لماع لمع

 ءدنس ىلإ عجري ال مهو هنأ :لوألا :نيهجو نم حيبق هعمطو رامقلا يف بولغملا :رومقملا(١٠)

 .زّوَعلاو مدعلا دراوم هدروُي ىتح هبحاصب لازي ال :يناثلاو

 ثّوليف رّثنُي نايصخلا لوبو .ناوهلا دروم هب دري نأ هبحاص نَمأي مل مالكلا نع ناسللا رجض اذإ(١١)

 نم مهيديأ تعقو عقوم يأ نولابُي ال مهلكأ يف نايمعلاو .ثولي نأ رذقلا ءاش ام ندبلا نم

 :نايعلاو .«نايعلا عفد اي) نايمعلا ظفل دعب ىّورُيو .زّرقتلا نم مِهلِكاْوُم ولخي الف ماعطلا
 .ركانملا ركنأ نم دهاشملا راكنإو اهراكنإ اهعفدو ةدهاشملا

 :رعاشلا لوق ىلإ اذهب ريشي ال(١؟)

 انايرع كيتأي يذلا عيفشلا لثم  اًرزتؤم كينأي يذلا عيفشلا سيل



 1 ةئرانيدلا ٌةَماَقملا

 ما أ رالف احلا ىو اخلا تافو ب" يل تنحل

 .©"َدئَوْرَأ ىَلَع َكِيَلْجِر ىّدخِإ َتْعَضَو ْوَل ِهَْلاَو .**”ُيِزاَولا َلوُضُف اَي 29 ٌيِزاَوْهَألا

 ٍةكِئاَلَملا ٍباَبَج يف َمِئَعلا َتْفَدَنَو َحَرُق ٌسْوَف َكِدَيِب َتْذَحَأَو هَدَنَواَمُد ىَلَع قرح لاو

 وهف فتصملا مالك يف يذلا امأ .لوبقملا فيفخلا وه رعاشلا لوق يف نايرعلا عيفشلا نإف

 .هسفنل لّسوتلا يف سانلا جوحأ وهو هريغ ةجاح يف اًعفاش كيتأي رقفلا نم نايرعلا
 وهو ةلطع موي دعب هنأل مّلعتلل بتاكملا ىلإ هيف نودِفَي مهنأل نايبصلا ىلع موي لقثأ تبسلا موي )١(

 .ةعمجلا موي

 نأل رطضت كنإف نزح هيلع كل نكي مل نَم دْقَف يف ةيزعت باتك بتكت نأ كيلع ءيش لقثأ (0)

 بلج نم لقثأ الو نزحو فسأ نع ردصي ام نايبلا نم كنع ردصيل كسفن يف نزحلا ثدحت
 نم هيف اجل هقدازق" يللا لس لامتب املف :ئراعتلا تانك نإ ءازآ وأ: ةففيصلا» ىستلا نا نزعل
 .نزحملا مالكلا

 يزخلا يف عِقوُي ام يعو ةازخم عمج :يزاخملاو..رطملا ءام هيف عمتجي ريدتسملا عاقلا :ةرارقلا (7)
 يزاخملا اهيلإ بصنت ةرارقب هبطاخم هبشي اذهو ةيلمعلاو ةيسفنلا صئاقنلا عاونأ نم ناوهلاو

 .اهيف عمتجتو

 اهنم ةروك لكلو ةرصبلاو سراف نيب روك عست :زاوهألاو .زاوهألا لهأ نم ناك نَم :يزاوهألا (؛)

 .رذانم جذيإو يريت رهنو قرسو سوسو روباسيدنجو رتستو مركم رسكعو زمرهمار يهو مسا

 . حيبق روهشم اهيلاهأ لخبو
 يزارلا نيدلا رخف لثم ماظع ءاملع اهنم ناك مليدلا ندم نم يرلا ةنيدم ىلإ بوسنم :يزارلا (5)

 ورم ىلإ ةبسن يزورم يف اهوداز امك. اًياز اهيلإ ةبسنلا يف اودازو .امهريغو يزارلا ركب وبأو
 نوراثرث ّيرلا لهأو .مالكلا لوضف اهنمو اهيف ريخ ال يتلا تادايزلا :لوضفلاو .ناجهاشلا

 .سفنلا ىلع لقثي امب مالكلا يف نوفرهي

 يف ريثك ركذ هلو نادمه دالب نساحم نم ّدَعُي نادمه ىلع ّلطي رضان رضخأ هزن لبج :دنورأ (1)
 :اهنم هيف تايبأ يجنايملا دمحم نب هللا دبع يضاقلل بسنيو مهعاجسأو مهراعشأ

 نادمه نم دنورأ يتلق ىرذ ةرم نيعلا ىرت له يرعش تيل الأ

 نايلب اهناقع نم تعضرأو ىمئامت ىلع تطين اهب دالب

 وهو دنوانيد باتكلا اذه ىف هظفل ىّورُيو : اع هيد نتيعتلا ظفلو .دنوابند لبج- وه :دنوامد

 يف ينيوزقلا لاق .يرلا ةيحانب ميظعلا لبجلا وهو دنوإبد اًضيأ لبجلا اذهل لاقيو فيحصت
 هقيلحت يف ريطلا الو هعافترا يف ميغلا هولعي ال اًعانتما اهيكحيو اعافترا موجنلا حطاني :هفصو

 وهف .ةدعابتملا تافاسملا نيلبجلا نيبو ةيتيربكلا هايملل ةريثك عبانمو رانلا فذقي ناكرب هيف ناكو

 دحأ ىلع كيّلِجر ىدحإ عضو عيطتست نأ ةماسجلاو مظعلا نم تغلب ول :هبطاخمل لوقي

 باحسلا يف رهظي يذلا ناولألا وذ وهو حزق سوق لوانتت نأو رخآلا ىلع ىرخألاو نيلبجلا

 :ةكئالملا بابج وه كفودنم تحت هطسبت ام ناكو نطقلا فَدنُي امك ميغلا تفدنو اًقدنم هتلعجو

 نإو جالحل سانلا نيب رادقم ّيأو جالح كنأ فصوب كل وه ام ىلع كردق داز ام ةبج عمج

 .طسب ام هقودنمل طسبو هيلجر نيب ام عستاو هفدنم مظع
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 ةهكف اي © وويتلا ةوثل اي «ووزفلا ذادق ةيدخلالا لاقو :اهلخ الإ كنك"

 ايد, شاملا يف اًدْرِق ايا :شاّرهلا يف اًبلك اي هوجو ف اَمَدَع اي "اِووُسألا
 ناو راينا نان افا نك ويقتل فاخواب 0 «شاَمِب َةّيِعْرَق

 اي 7قادصلا عْنَمَو قالا لزب ءا ل اي "كلها لاَلِه اي ءِكْلُملا

 لق اَي اي ."”مضَهلا َلَجَعُم اَي ٠ ءمظَعلا ُكُرَحُم اَي ؛قيل ىَلَع هام اَي «ٍقيرطلا َّلْخَو

 ْنِم َحَضُفَأ اَي «سلف ْنِم لَك اَ را ْنِم ٌرَجَأ اي ءِناَدَآلا ّمَسَو اي ,"'"”ِناَتْسألا

 ناك نإ وهو دارقلا اهنم دّلوتيو ةخاسولاب ةرهش مهيتقام دنع دوهيللو .دارقلا ماللا حتفب ةفب :دوبللا )١(

 .نأشلاو رمألا ىنعمب دبل عمج ماللا مضب نوكي دقو .هعاونأ ثبخأ ناك يدوهي ندب يف

 دنع نوفرعي مهف اهعنشأو نوؤشلا حبقأ نم ممألا نم مهيلماعم رظن يف مهرومأو دوهيلا نوؤشو

 .ةعانشو أحبق اهب ىفكو اهولتي امو ةءاندلاو شغلاو ةنايخلاب للِملا بلغأ

 .ةهكن ناويحلا ثبخأ نم موحللا الإ لكأت ال اهنأل دوسألاو .مفلا حير :ةهكتلا (؟)

 ال هنأل تاقلقملا دشأ نم شارفلا ىف درقلاو . ضعبب اهضعب شّرحتو بالكلا ةبئاوم :شارهلا (*)

 0 .هيلإ لصي امل اًقيزمتو اًداسف ولأي الو ةكرح نم نكسي
 معط نم برقي همعطو ءالقابلا ٍبَح نم برقي ٌبَح :شاملاو .عرقلا نم عّنصُي ماعط :ةيعرقلا (5)

 .سفنلا هل ىثغتو ةدعملا هل برطضت معطلا هيرك ناك عرقلا عم َبَحلا اذه طلخ اذإف سدعلا

 ريخ شاملا» لثملا هنمو هل ةميق ال يذلا تيبلا شامق اذه ىلع شاملاو .شامب ةعرف اي ىَّورْيو

 دحاو ةعرفلاو .ءيشاللا وه شاللاو .هولخ نم ريخ هل ةميق ال شامق نم ناك ام يأ «شال نم

 . لمقلا ىنعمب عرفلا

 دقو ةحئارلا ثيبخ هناخدو قارتحالا عيرس دوسأو ضيبأ هنم يندعم نهد حتفيو رسكلاب :طفنلا (5)

 . مايألا هذه يف هب جَّرسُي يذلا لورتبلا تيز يف ههبش نم اًئيش دجت

 .هقرع ةحئارو هرفذ مضلاب :طبإلا نانص (1)

 .كالهلا مضلاب :كلهلاو .كالهلا علطم هعلطم نأ ديري (0)

 اهب قحلي ام دشأ نم ناوهو ةأرملا لذ قالطلاو هيلإ راصو لذلا كلذ هيلع قح :قالطلا لذب ءاب (4)
 .ةفعلا ةثاثرو لقعلا فعضو ةريّسلا ةءادر نم هبجوت بابسأل ناك نإ اًصوصخ راعلا بلاجم نم

 .اًئاوه ّدشأ كلذ ناك جوزلا ةّمذ يف اهل ىقبي يذلا قادصلا عنم قالطلا ىلإ فيضأ اذإف
 ةجر اهنم ثدحي ةريرعشقلاو دربلا نادجوب ةبوحصملا ةديدشلا ىّمحلا مظعلا كّرحم نم ديري )0(

 دعب ىَّورُيو .لهسملا :مضهلا لجعمو .لصافملا كطصتو ماظعلا اهل برطضتو هعمجأ ندبلل

 نم ُدَعُي رعشلا نم بوثلا رسكلاب :حسملاو .حلملا لجخم اي حسملا لجخم اي :مضهلا ظفل

 .هدسفي يذلا دسفأ امف ماعطلا حلم وهو هداسفإ حلملا ليلختب دارأو .بايثلا نشخأ

 .ةرضخ وأ ةَرْفص نم اهولعي ام كيرحتلاب :نانسألا حلق )٠١(

 رج نم :هنم ٌرجأو .رحبلا نفس سولق نم اهوحن وأ صوخ وأ فيل نم مخض لبح :سلقلا(١1)
 .سلق نم ٌسخأ اي :ىَورُيو .ىفخي ال امك ناوهلاب فصولا يف ةغلابم وهو بذج ىنعمب



 "ا ةّيرانيدلا ٌةَماَقملا

 ا ل ا ل ل ("0ةرْبِإ ْنِم ىَعْبَأ اَي ا

 «موُجُنلا ىَلَع َكَتْسَأ َتْعَضَو وأ ِهّللاَو 0 ا اتسم ا ا ااا

 ًءاَمَّسلا َتْلَعَجَو ءاْفَر اّيَرّثلاَو ءامْح ىَّرْعَّشلا َتْذَخَناَو ءموُحُنلا يف َكَلْجِ 0

 ام ءِرِئاَدلا ِكّلَملاب ُهَتْمَحْلَأَو ."”رِئاَطلا ِرْسّئلاِب ُهَتيَدَسَف ءالاَبرِس اَوَهْلا َتْكِحَو ءالاَوْنِم

 اًمُهْنِم اَمَو ا نقلا كيعات هزت : ماَشِه ّنْب ىَسيِع لاق .اًكِئاَح اَّلِإ َتْنُك

 ءاَمُهَتْيَب ٌعاَشُم ٌراَئيَذلاَو ءاَمُهْتْكَرَتْف ءماّصخلا ُدَلَأ ماَقَملا ٌبيِجَع ؛مالكلا ُعيِدَب الإ

 .اًمهب ُرْهَّذلا َعَتَص اَم يرذأ 0

 نم هؤاكب ناك نإ سل ءاكبلا دنع نيعلا نم عفدنت يتلا عومدلا ديري ءاكبلا :ةربعلا )١(

 هل هؤاكب ناك نإ نزحلا نم نيزحلا سفن يف ام حضفتو هقوش
 .ليطتسم سانلا ىلع غاب وهف كلذ يف اهنأش هنأش ناك نّمف كشلاو زخّولل تّدِجُو امنإ :ةربإلا (0)

 2 .طيخ هيف لازي ال ةربإلا مس نأل ترهع اذإ ةيراجلا تغب نم نوكي دقو

 نيأ نم يأ ؟تببه نيأ نم :مهلوق نم هنم ءيجي يذلا عضوملا فخلا بهم نم ديري نأ امإ (")

 طشن اذإ ّبه نم نوكي دقو .هنم ّبهي ّبه اذإ وهف اًعفص هافقل فخلا ةمزالمل هنإ يأ ؟تئج

 برضي امكو اًدج ةهيرك ةحئار هلو فخلا حير ٌبهم نوكي دقو .هعفص ىلإ فخلا طشني يأ

 .اًضيأ فخلا حيرب برضي بروجلا حيرب لئملا
 فكألا دعب ىَّورُّيو .هعفص يف اهتكرحو اهجورد ناكم :فكألا ةجردمو .فك عمج :فكألا (:)

 هذهل قيرط هنإ يأ شما يأ :جرداو .قيرطلا كيرحتلاب :جردلاو «جرخا لخد اي جردا جرد ايد

 ةملكلا هذه عمتجم اي يأ فتلملا رجشلا كيرحتلاب :لخدلاو .داعبإلاو درطلا ةملك يهو ةملكلا

 .هيلع ةّفتلم جورخلاب رماوألا نأكف هجرخأ ناكم يف هآر نم لك نإ يأ جرخا يهو
 .دوقفم ىلع فقّهلتلا وأ تئاف ىلع ةمادنلا دنع الإ لاقت ال تيل ةملك (5)

 لاقت :تيكو تيكو .سفنلا ىلع هنم ّىشأ الو رطملا دنع هفقس نم ءاملا رطقي نأ :تيبلا فكو ()
 .بابَسلا عاونأ نم هركذ نم ىَحَتسُي ام لكل

 ةحوتفملا ءارلاب :فرلاو .جسنملا :فحلاو .ةلمهملا ءاحلاب اًقح ىرعشلا تذختاو :ىَّورُي (0

 .انه هل ىنعم الو لادلاب «اًند» اًفر لدب ىَّورُيو .ةقيقرلا طويخلا هنم دارأ ؛معانلا بوثلا
 :بوثلا ىّدسو .بكاوكلا نم ةروص :رئاطلا رسنلاو .بوثلا :لابرسلاو .ةكايحلا ةلآ :لاونملاو

 .بوثلا متي ىدسلا عم هب ام :ةمحللاو .هطويخ نم دم ام بوثلا ىدسو هادس ماقأ



 انْعَمَتْجاَف ٌةَقْفِر ّىَلِإ ٌعَضْناَو ماَّشلا ٍدالبب ُتْنُك :َلاَق ماشه نب ىسغ انتذخ

 ىَجاَحَتَنَو ِهيِناَعَم َتاَنِنَأ ُدِروُنُف َرْغّشلا ُرُكَذَتَن اَنْلَعَجَف .ِةَقْلَح يف مْوَي َتاَذ

 :تلْق .ْمَدني ُهَنأَكَو ُتُكَسَيَو ُمَهفَي ُهنأَكَو عَمْسَي ىتق انيَلَع َفَقَو دَقَو «2")هيِاَعَمب
 ُدوُعُقلا يْنِكْمُي اَل :َلاَقَف .َدْعْبَت ْنَأ اَمِإَو ءَدْعْفَت ْنَأ اًمِإَف َكُْنوُقُو اَناَذَآ ْدَق ىَتَف اَي

 ِهِصْخَشب َباَغ ٌمُث .َةَماَرَكَو ُلَعْفَن الُق .اًذَه ْمُكَئاَكَم اوُمَرْلاَف ُدوُعَأَف ْبَمْدَأ ْنِكَلَو

 .ِتاَيْمَعُملاب ْمُتلَعَف اَمَو .ِتاَيْبألا َكْلِت ْنِم ْمُتْنَأ َنْيَأ :َلاَقَو ِهِتْفَوِل داع ْنَأ َتِبَل اَمَو

 اَمَلَو .َباَصُأ اَّلِإ ىَنْعَم ْنَع اَلَو َباَجَأ اّلِإ ِتِئَب ْنَع ُهاَلَأَس اَمُق !اَهْنَع يِنوُلَس

 يِنوُفْرَع :َلاَقَق اًئِجاَبُم َّرَكَو ءاَلِئاَس اَنْيَلَع َفَطَع :""!َنِئاَرَخْلا اَنْيَتْفَأَو ءَنْئاَتَكلا ائْضَمَ

 تايبأ نم تيب ضرعب هلقع يأ هبحاص ىجح ام لك نحتمي :ىجاحتنو .ركاذتن ىّورُي :ركذتن )١(

 هقئاقد مهف يف هتحيرقل ذوفن الو هتياور يف هل ةّيور ال نم ىلع هانعم يفخ دق امم هيلع رعشلا

 .هناديم يف نيلجملاو هناسرف نم هنأ ىلع لد دارملا ىنعملا باصأ اذإف

 نم مهدنع ام دافن كلذب لثمي .اهوغرفأ :اهوضفنو .ماهّسلا ءاعو يهو «ةنانك عمج :نئانكلا (؟)

 لثمو هنوركاذتي ءيش مهدنع قبي مل نأ دح ىلإ ةركاذملا يف مهءاهتناو تايمعملاو يجاحألا

 .نئازخلا انينفأ :هلوق كلذ

 عماوج نم نهذلا اهروصي تارابتعا يه امنإ اهب يجاحيو تايبألل اهركذي يتلا فاصوألا هذه ()

 كلذو هعامس دنع ةليخملا ىلإ درتو اهيلإ ريشي يتلا يناعملاو اهنم فلؤي يتلا ظافلألاو تيبلا

 دجي نأ رعاش ّيأ رعش نم دحاو ناويد ءىراقل ا رفا ولا لهأ فالتخاب فلتخي

 -اًئرط كل ركذن انكلو هب ىمع ام عيمجب نايتإلا يف تقولا فرصن ال اذهلو هب ءاج ام عيمج



 5 كلا ُةَئاَقملا
 انو

 ؛ءٌتِراَحُي هضوُرَع تيب يأو .تّرجأ هلك تب 0 0 24 كا 5 5

 :ةفظَو رسَحَو 0 ضو حمس تيب ّىَأَو .براَقَع هلك َتْيَب ُئَأَو . ُبراَقُي ةَبرضَو

 ةغيصب عفدي هفصنو عفري هفصن يذلا تيبلا ًالثم كلذ لثمب فئصملا ءاج امك هلاثمأ هيلع سيقت -ِ

 :مهضعب لوقك عفريو عفدي نيلعفلا يف لعافلا
 بناج ةعالخللو يدنع وهللو هعيضأال بناج يدنع هللو

 عفدي يناثلا فصنلاو ىوقتلا لهأ اهب صتخي يتلا ةماركلا ةلزنم ىلإ هبحاص عفري لوألا فصنلاف
 بعلي هفصنو بضغي هفصن يذلا تيبلاو .اهيلإ يقرلا همرحيو ةعيفرلا تاماقملا كلت نع هبحاص

 :مدقتملا ةفرط لوقك

 انيبعال يديأب قيراخم مهتموانمائفويس نأك
 :مهضعب لوقك بهني هرخآو بهي هلوأ يذلا تيبلاو

 انوحط ةادرم حبصلا ليبق مكارق انلجعف مكانيرق
 تلاشت حاورألا اهنم بهنت داسجأ نحطو ىدر يناثلا رطشلاو ناسحإو ىرق لوألا رطشلا نإف
 :هلوقك هضقن نكمي ال يذلا تيبلاو .لاومألا اهنم

 عفرأو ٌرعأهمئاعهانيب انل ىنب ءامسلا كمس يذلا نإ
 :هلوقك هانللضأ هانتلفأ اذإ يذلا تيبلاو

 لاب انعبتيو لاب انب دوقي لاب لمج ىلع لاب يننأ الإ
 :هلوقك مانو طقس مث ماق يذلا تيبلاو

 ٌبحلا لجرلا لتقي له مكلأسأ 2 اوّبه مكمون نم ماّونلا اهيأ الأ
 :هلوقك هنسُح بهذ هنصغ كّرح اذإ يذلا تيبلاو

 مامحلا قرو اهيلع تتغل كل د نع صراوصم الود نيتك قلد

 تيبلا يف حراوجلاو .ريطلا حراوج يهو روهشملا اهانعمب حراوجلا تراطل دقلا تكّرح ولف
 :هلوقك برهي هرخآو بلطي هلوأ يذلا تيبلاو .ةّتبلا هنسح بهذ هنيع تراط اذإف هانيع

 دمغم فيسلاو فيسلا ملحك ملحو ىضتنم فيسلاو فيسلا لهجك لهجب
 :هلوقك داعف بهذي داك يذلا تيبلاو

 ماغرلا بهذلا ندعم نكلو مهيف شيعلاب مهنم انأ امو
 :هلوقك مذ هحدم يذلا تيبلاو

 اناه نإو ءيش يف رشلا نم اوسيل ددع يوذ اوناك نإو يموق نإف
 :هلوقك قافآلا عسوو قاض يذلا تيبلاو

 دحاو يف ملاعلا عمجي نأ رككنتسمب هللا ىلع سيلو
 :هلوقك حلص ىتح حلصأ يذلا تيبل
 ناجرهملا مويو يعادلا ةّرغ نايرشب نكلو ىرشب لقتال

 نكلو ىرشب لقت ال ناجرهملا مويو يعادلا ةرغ هلوق ىلإ مؤشلا هعلطم نع لوحو حلصأ هنإف
 هذه نم ّلكلو .كقوذب تارابتعالا عيمج قّقحت نأ كنكمي طمنلا اذه ىلعو .نايرشب
 .ملعأ هللاو ةلاطإلا ىلإ انب ةجاح الف تايبألا نم دعي ال ام تارابتعالا

 اه



 الا
 ةّيرغّشلا ُةَماَقملا

 ةرفيال كني ياو كاجوال هلق قرار كو فاز لقد اقول فق أذ

 نهب ا فق ناو ولحن عا هنا زل زو نما ف فل تلك

 ال تلق أو لياوس ةفلعتو ءلياع نط كن فاو ةفزأ ةةيقالو ُهْضْفَن

 تدب اونو لاخلا ةلنوال تق كاز هب رسب اامأ كير تْنَبْيأَو :ةلّدِع نصت

 نإ ِتِئَب يأَو .ُهئْشُح َبَعَْذ ُهْئَصُع ُكُرُح ْنِإ ِتِئَب ْيَأَو .مَلأَي ُهُفِضِنَو ُكَحْضَي ُهُفْضِن

 قار... نس ديت فت او... ةانللكا ةاكقلقأ نإ كنب تاو: اقع تن ناتج

 87 ازشألا مشم ألا باس نإ فنناىأو اش كم «فاشلا ةلكأت

 ْنِم َجَرَخ ِتْيَب يأَو .حامِرْطلا ِمْهَس ْنِم ْنَبْسَأ ِتَب ْيَأَو .َحَلَص ىَّبَح «َحِلْصُأ ِتْيب

 تيب ْيأَو . ٌمَجَولا َجاَهَف ءَعَجَر ِتْيَب تيب ْيَأَو .َقاقآلا م َعَسَوَو ءَقاَض ِتِيَب ْيَأَو .ْمِهِنْيَع

 َلِعُج ِتِئَب ْيَأَو .ْماَدُم ُهْضْعَبَو ُماَلَط ُهْضْعَب ِتْيَب ْيَأَو .ُبَنَد ِهيِقاَبَو ءُبَمْد ُهُفْطِن

 .لبإلا ٍراطِقَك اَمُه ِنِيتَِب ْيأَو .ُةَمُْح ُهَلُك ِتِيَب ْيَأَو .اًوُقْعَم ُهلِقاَعَو ءاَلوُعْفَم ُهَلِعاَ
 052 0 ا 0

 تيب ي

 مل اَنْيَش اَنْعِمَسَف :ماَّشِه ْنْب ىَسيِع َلاَق .ُبَهْنَي ُهْرْخآَو ءُبَهَي ُهَلَوُأ ِتِئَب ّيَأَو .ُبْلْطَي

 َيِناَعَم اَلَو ءاَهَتْحَ َدَّوَج دك اَظاَقْلَأ اَهاَتْبَّسَحَو .ُهاتْعنُمَف َريِسْفّتلا ُهاَنْلَأَسَو ُهاَتْعِمَس ْنُكَن

 ع1 5 تح هلَوُأَو .ُبْرْهَي ُهْرِجآ ٍتِئَب ْيأَو .ِلاَفلا يف ُهنرَيِ

3 
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: 

 م 0 يف 00 ا مد هذه ْنِم اوُراَتْحا :َلاَقَف .اًهَنحَت



 هل
 "هه ةّيرغشلا ةماقملا

 ُهاَْلَأَسُك .ُهْعْطَق َنُسَحَو ءُهُعضَو َجْمَس يِذَلا ُتِبَبلا اَنَْتْحلا اّمِم َناَكَو .َيِتاَبلا َرَسْفَأل

 حف اَلَو ٍقوُسُملا َلاَيْدَأ ٌررَجُت ٍةَباَصِع رش هللا اًناَرْي انْمِيَف

 شمالا لق + نان ' 90 5ز ةلكو دفع هلع ىذلا كنتلاف هانلك

 5 2120 مهلا 20 كشك تاكا اش

 :اَنْلُق .ِهِنْرَو ْنَع ّلَحْلا اذهب ٌحْرْخَي اَلَو .اًهّلُك ٌدّيَج اَنُمِهاَرَد : لاقي نأ ةلغو

 :ٌيركبلا ُلْوَق :َلاَق .ْدَر ُهُفْضِنَو هُذَم ُهفْضِن يِذلا ُتِيَبلاَق

 0 تب ويني وقل .٠ . قالب ةويمو هاج
 اًسْفَئَواَتْرَفَو الضأ الإ سائلا مَركأْنِم

 :لئاقلا ُتْيَب :َلاَك .َءاَش ىَتبَم ءماّنلا ُهْلُكأَي يِذلا ُتِيبلا :انلَق
 ِنِئاَرَقْلِل ةَعاطَق ىَوَّنلا ٌتْيَأَر 2ىَوُنلا َعِطَق ىلا ذج ىَوّنلِل اَمْف م م م افق وكل هلا مو رسكلة رس

 وول نبا هنتي لاق . ٍلاَطْرَأ ةَّنِس لَ ىَّتَح .لاط يِنْلا ُتَئَبلاَف :اَنْلُق

 يلهْمُأ ُسْفَنلا اَهيَأ ييفَتِل َلاَثَو ُهْنْمَي ْنَمِب ْنْئْمَي مل َنَم اَذِإ

 امل هب ايّمُس تاكوكسملا ةضفلاو بهذلا :دقنلاو .اهدقنب قلعتي امو مهارد هلك ديري :دقن هلك )١(

 .ءيدرلا نم ديجلا دقن نم امهيف بلغي

 ىلإ دتماو سولفلا نم هيلع ىوتحا ام عيمج نهذلا يف لصح ؛قدص رانيد» :لاق امل هنإف ()

 مركأ نم» :هلوق يفو .الوأ هّدم يذلا در اًسلف نوتس الإ» :لاق املف .نوتس يهو اهتياهن
 هسفنو هعرفو هلصأ نم مركلا ىفن املو مرك لك ءارو ام مركلا يف زواجت ىتح هلضف ذم «سانلا
 .مركلا نم اًئيش هل قبي مل ىتح عونلا دارفأ عيمج درتسا

 يف اهل ضرغ ّيأو ىونلل ام :لوقيف هتبحأ ةقرافمب هيلع دعُبلا حاحلإ رعاشلا ركني ءدعُبلا :ىونلا ()
 نأ امإ «نئارقلل ةعاطق» :هلوقو .قحمو عطق يأ :ىونلا ذج :لوقيف اهيلع وعدي مث .يتمزالم
 نرقت يتلا ةبحألا نيب تالّصلا اهنم ديري نأ امإو .اهل ةكلهملا اهتعاطقو حاورألا نئارقلا نم ديري

 رمتلا ىون ةليخملا يف رضحأ ىونلا ركذ راركت نم هيف امب تيبلا اذهو .دادولاو ليملاب مهنيب
 .ءاّشلا هلكأت امم وهو حلبلاو

 .كانه عَجارُيلف ةيقارعلا ةماقملا يف تيبلا اذه مدقت (5)



 ةّيرغشلا ٌةَماَقملا <”

 :ِداَع َوُهَو ِهِرْثَأ ىَلَع ُتْلُقَف .اَندَفتْسا اَهَضْعَبَو ءاَنْذَجَ

 ثم 4 1 2 1 || م . أَو ذل ف سا 8 || َتَواَفَت

 0 الا ةلرشم ىوضرك تلك هالؤل

 دعي ماشه نب ىسيع نأ.ّل داقتنالا نسحو عالطالا ةعسو ةعاربلا نم هرهظأ امو ىتفلا اذه الول )١(

 . لماح انأ ام نود ىوضر .لقثيو :يّرعملا لاق . مهراعشأ يف هب لئمتي



 ةّيكولُملا ٌةَماَقملا

 5 ل

 وخل ىلإ يهُجوَتَو ِنمَلا نم يِفَرَصْنُم يف تنك :َلاق ماسه ْنْب ىَسيِع اَنَئْدَح
 َيِضْقنَأ اّمْلَق .""”ُُبّسلا اَّلِإ َحراَب اَلَو . ُعْبَضلا اّلِإ اَهب ا اَل ٍةََْل َتاَذ يِرْسُأ ءِنْطَولا

 ؛"”حالشلا يِكاَش ٌبِكاَر ءحاَرَبلا يف يل َنَع ."7حاّبضملا نيج َرَرَبَو «حاَبّصلا ُلْصَن
 :تلقرت تموت! ةئلقت يكل هوبا اك نكي نون «نوفألا ةخاجأت نيب ىتذكلأت

 ةعرا مع

 اَنأَو .'"ةّيدزَأ ةّيِمَحَو .''اداَتَقلا طْرَخَو .ٍداَدجلا ٌطْرَش يِنوُدَف كل ّمأ ال ٌكَضْرَأ

 هنإ يأ .نيميلا لبق نم ءيجي ام :حرابلاو .راسيلا ةهج نم يتأي ام :ريطلاو شحولا نم حناسلا )١(

 . عبسو عبض نيب ام شوحولا نيب اذرف اهيف يشمي
 .سمشلا :انه حابصملاب دارأو .ليللا وهو هدمغ هبش نم لتسي يأ :ىضتني لصنب حابصلا هّبشي )١(

 .ىلعألا اهبجاح :اهنيبجو

 :حالسلا يكاشو .ءانب الو عرز الو هب رجش ال ضرألا نم عستملا :حاربلاو .رهظ يأ :نع (5)
 .همات هديدح

 نم بعرلا هذخأي لزعألاو .حالسلا يكاش ىلإ ؛هلثم» يف ريمضلاو .هل حالس ال نم :لزعألا (؛)

 ضرألا مزلا يأ «كضرأ» :هلوقو .عزجو فوخ نم سفنلا 00 )0(

 تدقف يأ برعلا دنع فورعم ءاعد «كل مأ الو» .ّيلع لابقإلاب كرحتت ال اهيلع تنأ يتلا

 . كمأ
 نم اهحرجو اهَّقش يأ :اهطرشو .اهلكاش امو رجانخلاو فويسلا ديري ءديدح عمج :دادحلا )١(

 يأ هطرخو بلص كوش هل رجش :داتقلاو .هغزب يأ ةماجحلا عضوم ماجحلا طرش مهلوق

 نإ :لوقي هيلجرب بشني هنأل هيلع ّرمي نأ رئاسلا عنمي ضرألا ىلع هنم طرخي امو هطرخم

 .روهشم لثم داتقلا طرخ هنودو .كايشلا زخوو رافشلا برض ّيلإ لوصولا نيبو كنيب

 دزألا اهب رهتشا دق اهماضتها بلطي نَم عفدل سفنلا ريثت ةفنأ يأ ةيمح ّيلإ لوصولا عناوم نم (
 .ةروهشم برعلا نم لئابق دزأو .مهنم انأ نيذلا

 ١ م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم



 ةّيكوُلُملا ٌةَماَقملا 4

 :كلنك . كببخل انك اقيقرو «قيصأ اهلي «لاقق كلتا قت .01كنك نإ هش

 حفلا يبَأ ْنَع "اّصِقلا ِتَّلْجَأ ءاَئِيَلاَجَت َنيِحَو ءاَئيَلاَخَت املك انْرِسَو .َتْبَجَأ اًرْيَخ

 اهب ْنَمَو .ماّشلا ٌكوُلُم ُتْرَكَذف ِكوُلُملا َنِم ُهنيِقَل ْنَم مَرْكَأ ْنَع يِنلأَسَو .ٌيِردنَكْسإلا
 ٌرْكّذلا ٌتْفْسَو .ٍفاَرْطألا ِءاَرَمُأَو ءِفاَرْشَألا َنِم اًهِب ْنَمَو قاَرِعلا َكوُلُمَو .ماّرِكلا َنِم

 ولم ٍفِئاَطَلَو ."”نميلا ِكوُلُم ٍفِراَوَعب ُهتكَدَحَو ُتِئَأَر ام ُتْيَوَرَك .رضِم ِكوُلُم ىلإ
 :َلوُقَي أَسْنأَك قَلوُدلا ٍفْيَس رْكِذب .ِةَلْمُجلا َحْدَم ُتْمَتَحَو .ٍفِئاَطلا

 اَهُحَدْمَيل يللا موجُجئِب اَيِراَساَي

 01 ا ترسل ل صيقتتملا قاَوولو

 لا رز مل كدتتت ييتفازرعشتب انتتسازو

 عيش توقف لا ططيصصتلا نهذل#

 اَرَجَحِهِب ْلِدْعَي ْمَل ٌرُدلا َرَصِنَأ نَم
 َرهَبلاٍِرْكْذَي ْملاَفَلَخ ىَأَر ْنَمَو

 هي ا الحسا نكت ا
 ىَرَتِهِتإرظَنَو د حخأاَموخَم مَ

2) 

 قففز

 نإ ينإو .ّيلإ لوصولا ةبوعص نم تعمس ام عم ملس كل انأف براحم ريغ يأ :اًملس تنك نإ )١(

 .اهيف رفظلا بابسأ نم ءيش ينزوعي مل اًيرح تنك

 تلجأو .هسفنب هفرعف هبحاصل هلاح ام لك الج يأ :انيلاجتو .ضعب ىلإ انضعب الخ :انيلاخت (؟)
 .تفشكنا :ةصقلا

 .ناسحإلاو فورعملا يهو ةفراع عمج :فراوعلا ()

 اًرطخ موجنلا كلتل فرعي مل سمشلا ىأر ول نكل كلذل اهحدمي موجنلا ةياده ىلع ىرس نم (4)
 .سمشلا ةياده عم ركذُت ال موجنلا ةياده دجي ذإ اًردق يأ

 كنأ ضرفا يأ :كبهو .رهنلا نودو لودجلا قوف ةريغصلا ةاتفلا يهو ؛ةيقاس عمج :يقاوسلا (5)

 .هفصو نع اهفصوب يقاوسلا كتلغش ىتح هنع ربخ كلصي مل لهف رحبلل ةرايز كنم نكت مل
 يف اّيلاو ناكو رشبلا لك ركذ نع هركذ هلغش هآر نَم نأ معزيو هحدمي يذلا كلملا مسا :فلخ (7)

 . ناتسجس

 -ةيعرلا ةحارب هئازجأ نيب اهزايتمال نامزلا هجو يف ررغ همايأف .يتآلا تيبلا يف ةعبرألا ىلإ راشأ (0



 1 ةّيكوُلُملا ٌةَماَقملا

 هي يق اييقاودت

 01 ع اوتاخكل نانتترملا فص

 تيك :َلاَقَف ؟يِرَكلا ُميِحّرلا ُكِلَملا اَذلَه ْنَم :ُتْلُقَك :(ماّشِه ُنْب ىَسيِع َلاَق)

 كلف ذاك كو ؟ةرفتلا ةليلا هاا 5 3 0 د
 0 3 يب ام ا عدلا ؛مِهاَرَدلاِب َتْنَعَب ْنإ ,©90ءراكألا ثني

 ًءاطَعلا َكِلْذ ُرْثَوُي ال َفِنَكَف .*”نيملا هب ٌرَضَأ دق لخككلا ُلَبَج اَذَمَو .*”ُفلَحلا اّل
 وسما

 يف هب يدتهت اًرون راصبألا حنمي رق هنأك ههجوو .ةعبرألا دحأ وهف هلدع فشك يف اهنانئمطاو -
 يف ردقلا هبشت :هتمهو همزعو .اهيناث وهو هماستباو هرشبب هلضف ىلإ كيدهي امنأكو ليللا داوس
 عبار وهو هترازغو همومع يف رطملاب هبشأ هؤاطع :هبيسو .ةعبرألا ثلاث يهو اهئاضمو اهذوفن
 .تيبلا اذه رخآ يف ىرتل ليعافم . . .خلا همايأ :هلوقو .ةعبرألا

 هردك مهنأ هل رهظف مهقالخأ مئاركب نامزلل اًوفص مهنظي ناكو حودمملا ريغ اًماوقأ حدمي لزي مل )١(

 .هيلإ اوسيق اذإ مهعابط ءوسب
 لئاط وقار مل اانا كاصرألا ريب ال فرعا يت يشب قدس مل هس تانادا نإ لوقي هنأك (؟)

 ينايب يف ءيجي فيك يأ هنع لوؤسملا فصولاب ةرّسفم «هغلبت مل ام» :هلوق يف «ام»و نظلا

 نايبلا ةلزنمب «لوقأ فيكو» :هلوقو .كلملا فصو وهو نونظلا هغلبت ال يذلا فصولا كلذ

 .اذهل

 نم هريغ يف هدوجو نع مهفتسي وهف هئاطع ةعسو هئاخس نم نظلا هغلبي مل ام نايب يف عورش (؟)
 نأ يأ هفنأ برض هفنأي هفنأو «مركأ عمج :مراكألاو .بلسلا ديفي اًيراكنإ اًماهفتسا كولملا

 فنألا برضو .مهاردلاب مهيحيمتسم ىلإ اوثعب اذإ مركلا يف نيقئافلا فونأ برضي هحودمم

 يطعي نم مولي كلملا اذهو .لالذإلاو رجزلاو عدرلا هنم داري مهمالك يف فنألا عرقب هيبش

 يف زيربتلا يعذدمب قيلي الف سيسخ مهاردلا سنج نأل هفنأ عرقي هنأكف ٌمشلاب هيمريو مهاردلا

 ام رهوجلا نم يطعي ام اًريثكو بهذلا هيطعيو هبهي ام رسيأف وه امأ .هئاطعإل لزانتي نأ مركلا

 .بهذلا نم ىلغأ وه
 نم :فلألاو .اًبهذ الإ يطعي ال كلملا اذه نأ ديري .ةميظعلا سأفلا وأ سأفلا ّدح :فلخلا (:4)

 ادع وأ افلا ةققااذإف هقازعا تشو طئاخكفلألا لجو: ريغ نشل فالتإلا هه ةظح بهتلا
 .مدهنا دقف

 نم ذخأي امب ليملا ىنفأ دقف كلذ عمو ًاليلق الإ لحكلا نم لمحي ال وهو هب لحتكي ام :ليملا (©)
 .كلملا لام يف رفاولا ءاطعلا كلذ لثم رثؤي مل فيكف لحكلا لبج ليلقلا رادقملا
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 ىَلِإ ٍقْلَحلا َنِمَو .ِهِفَرَس ىَلِإ ٍلْذَبلا َنِم ْعَجْرَي ُكِلَم َنوُكَي نأ ُروُجَي ْلَهَو ؟ٌليِزَجلا
 َنِمَو .ِهِفَلَس ىَلِإ لضألا َنِمَو .ِهِفَنَك ىَلِإ ِكْلُملا َنِمَو .ِهِفَلَك ىلإ ِنيّدلا َنِمَو .ِهِفَرَش
 . "هَلْ ىَلِإ لْسَنلا

 ("هدِظَتْنَي مجٌنلا ْعوُلُبِب يِذّلا اًذاَم ُهُرْبَآَم يِذَه ْنَم يرغِش َتِئَلَ

 ماهفتسا ؟اهراثآ نيابت ىلع ةيتآلا تافصلا هل عمتجت نأ كولملا نم كلمل نكمي له :لوقي )١(
 يأ :خلا لذبلا نم عجري :هلوقو .لوقعم ريغ كلملا اذه لاحف .كلذ نكمي ال يأ يراكنإ
 يفو .لذبلل فرسلا هيلإ فاضملا ريمضلاف هنم فارسإلا بناج ىلإ عوجر لذبلا يف هلاح

 اًبح هبح يأ :هفلك ىلإ هعوجر نيدلا يفو .اهالعأ يأ :اهفرش ىلإ هعوجر تافصلاو قالخألا

 .هفنك ىلإ هعوجر كلملا ىفو .ردصم فلكلاو .هيلع تّقش نإو هفيلاكت لامتحا وأ اًديدش

 مظعأب ًالوفكم ناك هل اهتهاح كلملإ ناك نمو: ةاينعملاو رذصلا هتنفح:قانتإلا نم كنكلاو
 هفلس ىلإ عوجر لوصآلا ىلإ سانلا بستنا اذإ هلاحو .زرحلا فنكلا نم دارأ وأ .هنم ةوق

 هفلخ ىلإ اهنم هعوجرف ةّيّرذلاو نينبلاب سانلا ٌدتعا اذإو .مهباسحأ يف ءاقرعلا هئابآ نم هيقباسو

 .اهنم ءيش يف هوفلاخي ملو هفاصوأ لثم يف هوفلخ يذلا هدالوأ مهو

 هذه عمجي هنأ عم موجنلا غولب ىلإ هليم نم فاصوألا هذه بحاص هرظتني يذلا ام ملعي هتيل )0
 هذه بحاص غلبي مل ّمِل ملعي هتيل ىنعملا نوكي دقو .موجنلا غلاب هيلإ لصي ام غلب دق رثآملا

 يتلا بابسألا عيمج تعمتجا دق يأ اهغلبي ىتح رظتني ءيش يأو اًومس موجنلا زكارم فاصوألا

 . غلبي ىتح رظتني اذامف موجنلا هغلبت



 ّيَلِإ َلَحَد .“'”جَحلا َنِم َلوُقُّقلا ُتْدَرَأ اّمَل :َلاَق ٍماَشِم نْب ىَسيِع اك

 ىَلَع ٌُصْفْرَيَو ءرْفَكلا ىَلِإ وُمْدَي ."اِرْفّصلا ٍراَجِن ْنِم َلْجَر يِدْنِع :َلاَقَف ىَنَ

 دقو. كنذل ةلاخ ةركمأل '9كِيَلِإ ٌةَبْشحلا يِنْنْدَأَو "يي . ©©رفظلا

 ُْبْجْنَي َتْبَجَأ ْنِإَف .َنيرِظاَنلا ُمّسَنَ «َنيِرِضاَحلا ُبِحْعُت َةاَرْفَص نا كنه: ٌبطَخ

 اًَذَه َتْيَنَنَو ءطْيّرلا اًَذنَه َتْيَوَط اًذِإَ . "”َءاَمْسَألاَو َعاَقِبلا ُمُْعَي ّدَلَو اَمُهنِم

 .هنم عوجرلا :جحلا نم لوفقلا )غ0(

 هيف زغلي هنكل رانيد هدنع ديري .ريناندلل اًّبقل راص ءرفصأ عمج :رفصلاو .لصألا :راجنلا (0)

 مئاشلا تعمل نم فيزأ ميزو هيلع“ ةظفاحم ردم ىلع هبعاتم لمي زاتيتلا نال رقنلا + رقكلا

 ىلع هصقرو .اًرهاظ ناك نإو قحلا دحجو ةمعنلا نارفك ىلع لمحي دق ريناندلا يف عمطلا نأل

 .هدقن دنع نوكي :رفظلا

 هتبذأ يذلا هناطوأ نع ديعبلا ةلزنمب ىتفلا كلذ دنع بيرغ وهف هلهأ ريغ ىف رانيدلا اذه نأ ديري (4)

 .سانلا عم ةلماعملا نسحي فيك اهيف تاجاحلا هتمّلعو ةبرغلا
 ليثمت ىلع هلمح يذلا نأ يأ لمعلا يف هدادتعاو ىلاعت هللا دنع رجألا باستحا انه :ةبسحلا (5)

 ىلإ عاملإ ةداملا يفو .هدنع رخألا دادتعاو ىلاعت هللا هجو ةياعر وه امنإ هيدل لجرلا اذه لاح
 .ىفخي ال امك بولطملا ىنعملا

 ءارفصلاب اهفصوو .ًاعيرس اًرم يلإ كديب رمت ءارفص ةعطق يأ فصولا ةقيقح ةيراجلا نم دارأ ()

 سانلا دنع دوهعملا ةيراجلا ىنعم ماهيإب دارملا داعيإ كلذ عم هيف نكل .بهذلا وهو اهعون نييعتل

 بولطملاو اًرانيد هرابتعاب الجر لوألا لعجو هيلإ نهذلا فرص امل حيشرت :ةبطخلاو .بطخي نأ

 بولطملا ىلعو لجر ةروص رائيدلا ىلع ناك نإف زاغلإلا هل متيل ةعطق اهنوك رابتعاب اهئّنأو ةيراج

 هقالخأ يف دمحو مرك ةباجن بجني دلولا بجنو .ةدوجلا ةياغ يف ةاجاحملا تناك ةأرما ةروص

 -نم نوكي نأ هتباجنبو ءانعلاو حدملا ةيراجلاو لجرلا نيب دلوي يذلا دلولا نم دارأو .هلامعأو



 ةّيرْفّصلا ٌةَماَّقملا فذ

 لاك 17 كرب فان رخل نفت كيارف كدت ىلإ ”كقبحا ذك نوكي 1" طتخلا

 .ِهِداَرُم يِف ُُتْبَجَأَو ِهِلاَوُس يف ِهِفَطْلَو «"اهِداَريِإ ْنِم ُتْبِحَعَف :ماَّشِه ُنْب ىَسيِع
 :َلوُقَي أَشْنَأَف

 اا ارز ميركل دير“ .ىلفشلا غلاب دخن دنقلا

 مضي نأ ديريو اًرانيد هعم نأ دارملا لصاحو بولقلا بذتجيو سوفنلا ليمتسي يذلا مالكلا عيفر -

 .هناطوأ ىلإ هقبسي اًحدم هحدم ديري ام ماشه نب ىسيع هلانأ نإف رخآ اًرانيد هيلإ

 هذه ةبرغلا يلايل تيوط اذإف يأ ةرابعلا هذه وحن ةيخلبلا ةماقملا يف مدقتو .ةطير عمج :طيرلا )١(

 لحل ةيخلبلا يف مالكلاو .هيلإ كقبس دق ءانثلاو حدملا وهو دلولا كلذ دجت كدلب ىلإ تعجرو
 .ىفوأ ىنعملا

 هرشنت ال نأ تيأر نإف هقيرفت يأ كدي يف ام رشن يف كيأر ىرت نأ كيلع مالكلا اذه عامس دعب هز

 يذلا اذه هيطعت ام ةرمثف هرشنت نأ تيأر نإو .يركشو يدمح مرحت كنكل كل مزلمب انأ امف

 .هبشأ امو كيأر عطأ وأ كيأر مزلا هريدقت فوذحم لماعب «كيأر» بصنو كل هتنيب

 .هل هتياكحو ربخلا هّصق :هداريإ (9)

 دعي ال كلذ نأ ريغ هيلع لايتحالا نم لانتو هدفرتستف دجملا عدخت ةيطعتسملا :ىلفسلا ديلا (:5)

 هديو هعادخنا عم ميركلل ىلعألا يأرلا لازي ال لب لقعلا يف فعض هنإ لاقي امب دجملا يف اًصقن

 .هرارتغا يف ايلعلا يه



 ىَنَن ِهْيَلَع َلَخَد ْذِإ اَهِيِلاَو َدْنِع "اي ل :َلاَق ماَشِه ُنْب ىَسيِع انَّدَح

 يِنْنَعَتَمَو . اًماَظْعِإ 0 .اًماَيِق ُهَل ملا نسا "ا وب

 ِثيِدَحلا يف َتْلَعَف اَم : يِلاَوْلل َلاَقَف أَدَتباَو 1 نا عال قلاش نم هل ةمشعلا

 ٌرْذُع ِهِغوُلُب ْنَع يِنَتاَع ْنكَلَو هللا َاَعَم :َلاَمَف ؟يِسْنَملا يف ُهَتْلَعَج َكَّلَعَل ؟"'”ِسْمَألا

 اذنه لاطع لا دج ادع اي7 زخاذلا لاق "ظني يوي الو .ةخش نكذت ال

 َكْهْبَشَأ اَمُك .َكِيِنَأَك اّلِإ ِهيِف َكَمْوَي اَلَو .َكِبْرَيَك اّلِإ هيف َكَدَع ُدِجَأ اَمُه '"”ِدْعَولا

 .ناتسربط ىف دلب :ةيراس )١(

 نارفرلا تبط هبملا رثأب انهي ديرب وهو. نار فعزلا هيناعتا نمو هسجلا يف: ببطلا ىتأ «عورلا "05
 هقلطأف ةرفصلا ىنعم اهلك يف ةريثك ٍناعم هل ءافلابو مضلاب :رافصلاو .رافص عدر :لاق كلذلو

 وأ ةلفحجلا قلطت امك عضولا يف هب صخ يذلا عونلاب هدييقت نع اًدرجم فصولا دارأو انه

 ةلفحجلا نأ عم هتفش ديرتو هرفشم وأ ديز ةلفحج حبقأ ام : :لوقتف ناسنإلا ةفش ىلع ًالثم رفشملا

 نم رثأ هيلع انهله لاق هنأكف .هلمعتست مث دييقتلا نع هدّرجتف ريعبلا ةفش رفشملاو سرفلا ةفش

 .نارفعز نم رثأ وأ رفصأ بيط
 .هل بضغي هاسع امع دعبلاو ريقوتلا انه ةمشحلا نم دارأ (*)

 دل تش اكول مالا ضرع ىنلا + ىسفالا 410
 دعولا هفالخإ يف هل ناك يذلا رثألا هحرج نم دارأو .هحرج ىوادي الو جلاعي ال يأ :ىسؤي ال ()

 . حرجلا نم فعضأب ماليإلا يف رثألا اذه امو امهنيب ناك يذلا دهعلا ىلع همايق مدعو
 دعو لح اذإ ىتح موي يف هب يِفَي نأ دعوف .هب ءافولا يف فّوس اذإ نيدلاب لطام ردصم :لاطملا 000

 قحلا نم راصف كدعو امب اًدامتعا هيلع كل لعج دقف ادعو كدعو نّمو .اذكهو رخآ موي ىلإ
 دعولا ىف لاطملا لمعتسي اذهلف نئادلا يفي نأ نيدّملا ىلع قحلا ناك امك هب كل يفي نأ هيلع
 : 1 . نونا يل . دعت انك
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 لاقت" بلا نيف وق هلو تقلا ذاق هوكي ."”ينالِخلا ِرَجَشب اّلِإ «ٍفالخإلا ىف

 ثلا لإ فر ةقلفف تاع فكن ناكل اد دله ْعلَب امل :ءاشمإ ني ئبع

 ٍريِمْأِب اًبَحْرَم :ُتْلُقَف .َكَتَساَرِف ّنَسْحَأ اَم .َكَتَساَرِج َماَدَأَو :َلاَقَف ؟ٌيِرَدْبَكْسِإلا
5 

 ننس اهنا هاو قر نك ول .””ماّركلا َِلاَضِب اًلْهَأو . مالكلا

 َبّوَصَو ٌتْدِعَصَو 6 و و ُهَّمَقَلَو قدْجَن يِنَبَذَتِجا ىّنَح اَنُفَقاَرَت 3 ل

 : هرْئَأ ىَلَع ُتْلُقَف ٠ 6 .َبَرْغَو ٌتْقَرَشَو

 ؟”ةيص َلاَطَو ُهاَدَي ثقاض . خأ نع يرغي تيان

 ضي سل ام يدل ةطخران تائاولف

 نيعلا ألمي هرهز :هلوقب هبشلا هجو نّئب دقو .هنم عون وأ فاصفصلا رجش وه :فالخلا رحش )١(

 ل

 رمت الو 70000 قف

 ةدئاف الو مالك كانه سيل يأ نيبلا يف مالك ال نولوقيو .دجو ثيح فاصفصلا يف يأ كانه

 .اذكهو كانه ةدئاف ال يأ نيبلا ىف

 يردنكسإلاو .هدجت ىتح هبلطت تنأف اًقلطم كيلع مركي ام وأ كلام نم كنع باغ ام :كتلاض (6)
 .ءافتحالاو هل لذبلاب ءانثلاو دمحلا هنم اومنغيو هبدأ نم اوديفتسيل هنوبلطي ماركلا ةلاض هبدأل

 .اهنع شتفو اهبلط :ةلاضلا دشنو

 يردنكسإلاو دعصي ماشه نباف قيرطلا امهب قرتفا ثيح ىلإ يردنكسإلاو ماشه نبا قفارت (4)
 ام وهو :دهولا همقل اذهو .هيلإ هعفرف ضرألا نم عفترا ام وهو :دجنلا هبذتجا كاذف بوصي

 ةمقللا بيغت امك هيف رئاسلا بيغي دهولاو .فاقلا روسكم مقلو .هعلتبا يأ ضرألا نم ضفخنا

 نوكي نأ كلذب ىرحأو اًبذتجم نوكي نأ هب ىرحأف داب رهاظ هيلع رئاسلا نإف دجنلا امأ . مفلا يف

 ناتسجس لابج يف قرشلا ىلإ بهذي وهف دمحأ نب فلخ بلطي ناك ماشه نباو .اًمقتلم

 .قارعلا يحاون برغلا ىلإ يتأي ناك يردنكسإلاو
 ىنعمب هعضو لصأ يف وهو رعشلا قلطأف يدنع لصاح هنع يربخ تيل يأ :هنع يرعش تيل (5)

 تقاض يذلا خألا كلذ نع اًئيش ملعي هتيل يأ بلغألا يف هل ببس هنأل ربخلا هنم دارأو ملعلا

 .دادتماو لوط يف هترهشو هتيص ناك نإو هقفنت ام مدعل قافنإلا نع هدي

 ناك يأ .اذه كموي وأ هذه كتليل لبق ىتلا ةليللا ىهو فرعملا ةحرابلا :ركنملا ةحراب نم دارأ (1)

 مخرتلل هب ىتؤي ماهفتسا وهو .ةليللا هذه هتيبم نيأ افسأ ايف ةحرابلا ةليللا يف يدنع هتيبم
 يف محرتملل ةليح ال يتلا ةئيسلا لاوحألا نم هنع مهفتسملا فتحي ام ىلع فسألاب نورقملا

 وأ هقح ةماركلا نم هيفويو هردق فيضلل فرعي ميرك تيب يفأ نوكي نيأ يردي ال هتيبمف اهعفد
 مدعو بارطضالا نم هنع مهفتسملا لاحف ةردك سفنو ةرجض ةليلب تيبي وهف ميئل ةكنضم يف

 .هل مححرتي ثيحب باصوألا نم هتمالسب قوثولا



 لح ةّئراَّسلا ُةَماَقملا

 م6 م م لم ا ا ل
 هتيزز هبو هكيرط و 2 د هف رمملا ٌرَدَرَد ال

 ا د ا يل (0 م 0

 دارُي نأ امإف .لاس وأ رثك :ردو .نبللا :ردلاو .هرد ردي ال نأب رقفلا ىلع ءاعد :هّرد رد ال )١(

 نم دارملا وأ .اًهوج توميف هعضرم نبل دقفي نأب هيلع ءاعد هنأكف عضرملا وأ مألا نبل نبللاب
 رد الف ريخ لك ىلع هوقلطأ مهدنع معنلا لوصأ نم نبللا نألو اًقلطم هب عفتني امو ريخلا نبللا

 ىلع رهو .ةمقنلا غربسو ةمعنلا دقفب ءاعد نوكيف !ًريخ هللا هلانأ ال وأ هريخ رثك ال يأ هرد

 لك ىلع رقفلا نكل .هلئامت يتلا ءاعدلا غيص ةيقبك يناثلا ىلعو هرد رد ناك ال ىنعمب لوألا

 ام ةلزنم ىنعملاب دصقي ال امم وهو ءيشلا نولزني مهدنع ةداع اهنكلو ءاعدلاب دصقي ال لاح

 يأ :هديرطو .يردنكسإلل 'وه» ريمضو .هيلع ظّيغتلاو هنم ةرفنلا راهظإ ضرغلاو هب دصقي
 ماشه نبا ءىزر رقفلا ببسبو .رخآ ىلإ ناكم نم هعفدي رقفلا دورطم يردنكسإلاو .هدورطم

 يأ اذك تئزرو .شيعلا بلط يف هقرافي الو هحصي نأ هيلع لهسل اًينغ ناك ول هنأل هقارفب

 .همدعب تبصأ

 ىلع مالكلاو .هاياطعو هبهاومب هتيمي اًصخش دمحأ نب فلخ نم رقفلا ىلع َنطلسيل فلحي (؟)

 .هتيمُيف رقفلا ىلع طلسيس يذلا وه دمحأ نب فلخ امنإو ديرجتلا



 . ماّشلا ٍداَلِب ْنِم ِتاَياَلوْلا ضْعَب ُتيِلَو :َلاَق ماَشِه ُنْب ىَسيِع اَئَنَدَح

 ٍتيِلَولا ّنْب ُدَمْحَأَو ءَةَراَرولا َيَلُو ْدَقَو .2"هَراَرَف وأ ٍرْدَب ُنْب ُدْعَس اَهَدَرَوَو
 يِنَب ُضْعَبَو 2" مِلاَظَملا ٍلَمَع ىَلَع همِلاَس ُنْب ُْفَلَحَو .'"اديِرَبلا ٍلَمَع ىَلَع 1

 دهعل تناك ةرازولاو .ةروهشملا برعلا لئابق نم ةليبق ىهو ةرازف لاجر دحأ :ةرازف وخأ )١(

 ريغ ناطلسلا يف ةنواعملاو ةرزاوملا يناعم رئاسو ملقلاو فيسلا يتطخل ةعماج تاماقملا بحاص
 ردصت نأ الإ ناطلسلل سيلو ناطلسلاو ةفيلخلا ىلع دبتسي ةراتف نوؤش يف ناك اهبحاص نأ

 ريزولاو هسفن ىلع اًمئاق ناطلسلا نوكي ةراتو . ضيوفت ةرازو ىمست تناك هترازوف همساب رومألا

 .قيفنت ةرازو ىمست هترازوف هماكحأ ءاضمإ ىلع نُّمتؤم هرماوأ ذيفنت ىلع لماع
 روغشلا لاوحأ دّقفت ىّلوتي هبحاص ناك «ةيمالسإلا لودلا ىف لامعألا رابك نم ديربلا لمع (؟)

 :اهريبدتل بحب اميق هيلع ريفيو اين كوحس 14 لك نع ناساسلا ديو البلا ني ةيفاقلاو
 لامع ديربلا بحاصلو .ديربلا مه ناطلسلا وأ ةفيلخلا ىلإ لئاسرلا نولمحي نيذلا لسرلاو

 ةراظنب هبشأ ةفيظولا كلت تناكو .هلمع عورف يف يحاونلاو فارطألا يف مهمدختسيو نوريثك

 لمعل ناك ام لثم صئاصخلا نم اهل سيل ةطسوبلا ةراظن نأ ريغ اذه اندهعل لودلا ىف ةطسوبلا

 ملع هب طيحي امب ةفيلخلا رابخإب مازتلالاو رومألا تاّيفخ فاشكتساو لاوحألا داقثفا نم ديربلا
 وه مث ًالوأ ديربلا بحاص ىلإ عقي فارطألا لامعو ةالولا نم دري ام ناك دقف كلذ نم هبحاص
 كل تلعج دق. :هبجاحل لاق هنأ ناورم نب كلملا دبع نع ىَّورُيو .ةفيلخلا ىلإ هلوصو قيرط

 للا ىلإ عاد هنإف ةالصلاب ناذألاو ءريخأتلاب دسفي هنإف ماعطلا بحاص :ةثالث نع الإ يباب ةباجح

 .هب ءاج ام رمأف ديربلا بحاصو : :ىَورُيو .ةيصاقلا داسف هريخأت يف نإف ديربلاو

 هنأك ءاضقلا ةفصنو ةنطلسلا ةوطس نم ةجزتمم ةيالو نودلخ نبا لاق امك وه :ملاظملا لمع ()

 دامتعاو ريرقتلاو تانّيبلا يف هبحاص رظن نوكيو هئاضمإ نع مهريغو ةاضقلا زجع ام يضمي

 فالحتساو حلصلا ىلع نيمصخلا لمحو قحلا ءالجتسا ىلإ مكحلا ريخأتو نئارقلاو تارامألا

 ردص يف مهسفنأب لمعلا اذه نوّلوتي نودشارلا ءافلخلا ناكو .يضاقلا رظن نم عسوأ دوهشلا

 .ةصاخ ةيالو تراص مث ةاضقلل هولخ امبرو مالسإلا



 ا ةّئميمَتلا ٌةَماَقملا

 .ماّشلا لهأ ْنِم ٍلْجَر ىَلِإ «"*ماَمّزلا ُلَمَع َلِعْجَو :©"ةَباَتِكلا َيَلُو ْدَقَو .1'2ةَباَوَ

 5 ٍدِحاَولا َدْعَب ُدِجاَولا ُدِرَ 0 ْمَلَو .ْمِهِلاَحِر ّطَحَمَو “؟”ِءاَلَضُفلا َةَفَْحُن ْتَراَصَ

 ىَدَنلا وأ َدَرَو ْنَمِف َدَرَوَو ."*”بوُلُقلا ىلع اوُلْقْنَو َنيِرِضاَحلا َنِم ُنوُيعلا ِتألَتْما
 ُهَتْرَدَقَك َّىَلِإ ًامْوَي َلَحَدَو .ُبوُلُقلا ُهَل ْتَمَص الو "ذولا ِهِئلَع ْفِقَت مل ُيِميِمكلا

 م7 ذاتنألا يتب كنك «كلفو :وردض يف للخملا ني ةنذقناو وردت قع

 ناوسحلا نيب «لاقف«:"راشتلا تاذو نيميلا“كاذ رظتن :؟ةزنأ ئزي تلكو

 ْمُهَو ُلاَبْثِإلا ْمُهُمْضَي «؟"ٍراَمجلا ِثْرَرَك مْوَقَو ِِراَعَّصلاَو َلّذلاَو ءِراَسَخلاَو

 .ةيبرع ةليبق مسا 000(

 وأ نيينامثعلا دنع يجيوتكملا ةفيظوب هبشأ يهو لئاسرلا ناويد ةسائر انه ةباتكلا نم دارأ (؟)

 .نييبوروألاو نييرصملا دنع ريتركسلا وأ بتاكشابلا

 اميف هانيأر اننأ ركذتن الو مامزلا ةيالوب فَّرعُت ةيالو ماكحألا بتك نم انيلإ عقو اميف دجن مل (5)
 نم قبي ملو اهرسأب ةيكلملا فئاظولا يفوتسي نأ تارقفلا هذه يف دارأ هنأ رهظي يذلاو .انْوَلَت
 ةيلاملا ةراظنب هبشأ يهو تايابجلاو لامعألا ناويد ةيالو الإ هركذ يذلا دعب ةماعلا لامعألا

 ناويدلا وهو مهفرع يف هيلع حلطصمو رصم لهأ دنع فورعم وه ام مامزلاب دارأو .اذه اندهعل
 يف اهتحاسم قرطو اهدودح ركذ عم جارخلا اهيلع عفدي يتلا يضارألا ريداقم هيف ىصحت يذلا

 لاقيف مويلا ىلإ مهدنع ةلمعتسم ةملكلا هذه لازت الو جارخلا لهأ نم صخش لكلو دلب لك
 نييعتو ضرألل ةحاسملا ةداعإ نم اًنايحأ ةموكحلا هيلإ دمعت امو ًالثم نادف فلأ اذك دلب مامز

 يه امنإ ةيابجلا لاومأ بلغأ نأ املو مامّرلا كف هنوّمسي ةقباسلا ةحاسملل مازتلا نودب اهريداقم

 .هبسح ىلع ذخؤي جارخلا نأل مامزلا لمعب تايابجلا ناويد نع رّبع جارخلا نم

 :ءالضفلا ةفحتو .هعم ركذ نمو ردب نب دعس اهدرو ىتلا ةيالولا كلتل ؛«تراص» ىف ريمضلا (4)

 مهب ءاهبلا نم هل راص ءاسؤرلا كئلوأ لثم هدرو اذإ دلبلاو .اًضعب مهضعب هب فجتُي يذلا سيفنلا
 .ءالضفلا تابغر هيلإ قوسي ام ءانسلاو

 قيلي امب اورّقويو اومظعي نأ لضفلاو تالا مهتاناكم ءاعدتساو .مهترثكل بولقلا ىلع اولقث (0)

 .اهيلع ءيش لقثأ يهو اهرافتقا نم اَذُب سفنألا دجت ال موسر تاماقملا لهأو ءاسؤرللف .مهب

 نكي مل نإف هيلع كانيع لاقيف اًماظعإ وأ اًبجع وأ اًفّرعت هيف كرظن تبثأ صخش كيدل مظع اذإ (1)
 .ّرمي مل هنأكو ّرم امبرو رظن هيف كل تبثي مل رثأ كسفن يف صخشلل

 اهطاسبناو هلامآب ءرملا لاح هتايح يف هلاح نع هلأسي .هيف لّمؤي فيك يأ :هرمع يجري فيك (0)

 .ءاجرلا نع لاؤسلا لعج اذهلف اهضابقناو

 ضرعي نمل هغلبيف همتك ىلع ائيمأ سيلو لوقي ام عمسي دحأ دجوي له ىريل اًلامشو ان اًئيمي هرظن (8)

 .لاق ام لاق كلذ نم َنِمأ املف . مهؤاذيإ مهلصيف همالك يف مهب

 لذلاو .ماثللا ةرشاعمو نامرحلاب باصُم هنأ يأ .مؤللا :راسخلاو .نامرحلاو ةبيخلا :نارسخلا (9)
 -راغصو لذ يف ناك نامرحو مؤل نيب ناك نّمو .ىنعملا يف اًدحاو ىرجم نايرجي راغصلاو
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 'داَبِعلا ِكب ميركلا ِكِلَمْلِلَِر ٌُدالبلا ُناَتْسِجِس اَي ِكَل ىَّدِف
 روث و

 اورو هلا هييقلتت  .يننغو يتذعشل مايألا ننف

 دانا ا يذلا وفشلاس و٠. ظني تام نق يذلا ف نق

 . ظلغلاو ةهاركلا يف. رامحلا ثورب موقلا هبشو .ةرورضلاب
 اهب اذذلت ةحئارلا ٌمتشي ناويح وأ لقاع صخش لاح ىف هلثم .ةداعسلاو نامزلا لابقإ :لابقإلا

 اهعفر دقف اهّمشيل نيحايرلا لوانت نْمو نيحايرلا ءرملا- لواتي امك مهلوانتي لابقإلا نإ :لاق هنأكف
 مهيلع ةداعسلا دوفوو مهيلإ لابقإلا هّجوت نع رّبع هنأ وأ .عافتنالا ناظم يف اهزرحأو عايضلا نع
 يف مهنأل هل ًالهأ اوسيل مهو مهعم لابقإلا نم نوكي اذه لك .كلذ مزلتسي مشلا نأل مشلاب

 :هلوقب ثبخلا ضعب نّيبو .عبطلا هنم رفنيو سفنلا هنع وبنت نتنملا لاح لثم ىلع مهتافص ثبخ

 رهدلا نسحأ امم اونسحأل ةبيطلا: هاياجس ةحئار مشت نّمم اوناك ولف .نونسحي الو مهيلإ نسحيو

 .ناكمإلا دنع ناسحإلا ىلع صيرح ميركلا نإف مهيلع هب

 هبشي ءيش ناسنإلا يف دجوي ال سانأ ل تيتأو مهيلع يدورو ببسب تدرو نيأ :مهنم تدرو

 مهصئاصخو مهقئالخ وأ سانلا بابث مهبايثو ناسنإ سسأر مهسأرف سابللاو سأرلا الإ مهيف اًئيش
 . اًئيش ناسنإلا قئالخ نم هبشت الف

 نم هذحي اهمساب ىمسي دالبلا كلت نم مسق ةبصق يهو ةيقرشلا سراف ندم نم ةنيدم :ناتسجس

 .ناتسخولب هيبونج نمو ةاره هيلامش نمو نامرك ىراحص هيبرغ نمو ةيلصألا ناتسناغفأ هيقرش

 :دالبلاو .اًغارفإ هحدم يف مالكلا غرفأ يذلا دمحأ نب فلخ اهبحاص ناك يتلا يه ةنيدملا هذهو

 لعجيلف .ءوسب نامزلا دصاق كدصق اذإف ناتسجس اي كل ءادف يه هالبلا لك يأ «ىدف هربخ أدتبم

 ميقعلا ميركلا كلمتل دف دابملاو .اعيمج اهنارفتب ولو. هنم كظحيف هنف كلل ىّدق دلي لك هلل
 . كل دالبلا يه امك اهنم هنوض يف اهنوقلتي ءازرألا نم هل ةياقو مهعيمج دابعلا نوكي كب

 نأ ناقحتسي امهنأو دابعلا فرشأ وهو دالبلا لضفأ اهنأب اهكلم ىلعو ناتسجس ىلع ىنثنا امدعب
 كلذ ىلإ اوسيق اذإ كولملاو ءارمألا نم مهاري نيذلا عيمج نأو امهل ءادف دابعلاو دالبلا نوكت

 هئاقل نم هنامرح ىلع فّسأتلا رهظُي ذخأ مهلاومأو مهحاورأب هنودفي لوخو كيلاعص كلملا
 تدجو ينأو هتكلمم ىلإ لوصولاب يندعست مايألا نأ بسحاف :لوقي وهف كلملا كلذ تومل

 هسفن وهو هنم تام دق يذلا دوجو يل لفكي ضرألا يف رداق يأن هضرأ ينغُلبت اًدازو ةلحار

 يهف هئانف ىلإ لوصولاب مايألا ينتدعسأ نئلف داعتسُي ال امم وهو هب عتمتأل هرمع دوع يل لفكيو
 .هئاقل نم نامرحلاب ةلاحم ال .ينيقشت



 "”ُخيِحَس ُقَلُخ ٍةَبيِبشلا ٍناَوُقْنُع يِف يل َىَمَنا :َلاَق ماَشِه ّنْب ىَسيِع اَنَنَدَح

 ثاخلاو يزخر يد نين [كلدعو 407 انع نا نيك تلذكف + وسلا كأو

 نافل ماعلا تالا داتا كايقنا فدع َنيِرْحآَو ءِةَقِْلل اًناَوْخِ

 اًنلِز اَمَف ."*ةَولُحلا يِناَعَملا وُوُذ ْةَوْلَخلا ُناَوْخِإ ّيِلاَيَل ضْعَب يِف ّيَلِإ ٌعَمَتْجاَو

 يار ممكعلاو «لاق) . "9حاّرلا ا ا ا , ”حاَدفألا َموُجُت ىَطاْعَتَن

 رضملا د الب ِفَدصلاَك ثِيِقَبُو اهسنن اًنلَسَأَف + نائدلا دضَق ىلع ءْقاَمَدَلا

 ناوفنع ةداع نأل كلذ هل قفتاو .لهسلا نّيللا :حيجسلا قلخلاو .بابشلا لوأ :ةبيبشلا ناوفنع )١(

 نم نوكي نأ هبشي بابشلا ناعير يف وهو حيجسلا قلخلاب قفر ريغ ىلع يرجلاو قرخلا بابشلا
 .ةفدصلاو قافتالا

 ىلع ةوهشلا ةفك لعجي ملو دحاو تمس يف نيتيزاوتم نيتلداعتم هيتّفك لعج :هلقع نازيم لدع (؟)

 لزهللو اًنقو يدج نيب تلدعو :هلوق ىنعم اذهو .ةءورملا ةّفك ىلع ةحجار بابشلا مايأ اهتبلغ

 هر يلا رجلا ىلع ايفا روحي ال اطر

 ع 0 ترقعلاو لكأملا يف 000 ةقرلاو فرظلا رهأ ةقفنلا ناوحخإو -- لزاوقلا ىلع

 ليللا يفو رابكلا رظن يف لجت لامعأو راقوؤ ةمشح راهنلا يفف لزهلاو ّدجلا نيب لدعلا اذه (5)

 .سوؤر طابتخاو سوؤك ةاطاعُمو ءافرظلا ىلإ حايتراو ءامدتلا ىلإ طاسبنا

 .ةقفنلا ناوخإ ءافرظلا كئلوأ (5)

 . مهنيعأ يف اهتجهبو اهصيبول موجنلاب اهحادقأو رمخلا سوؤك نوهّبشي (5)
 نيب تناك يتلا يه تدفن يتلا حارلاو .ءيش اهنم قبي ملو تينف :تدفنو .رمخلا هولا 0370

 .يطاوبلاو ديجاوتلاو قيرابألا يف مهيديأ
 -هب ِهّبش هنم مدلا ةلاسإل قرعلا قش :دصفلاو .ةمخضلا :ديقاورلاو .ةميظعلا يباوخلا :ناندلا (4)
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 ٍناَح ىَلِإ ءةَراَطَّنلا يِعاَوَد اَنْمَعَد َكْلَت اَمَلاَح اَنْمَسَم اّمَلَو (َلاَك) .""”ُح الب

 .“*”حْبَسلا يف اَنْذَحَأ اَمَلَق . جاومألا ُملَتْغُم .""جاَبيُدلا همخأ يللا

 َءاَرَو اَنْمُقَو ءةَوْعَّدلا ىَلِإ اَنْرَداَبَتَو ءِةَوْبَّصلا ُناَطِيَش ا[ .'” حْبُصلا يِفاَتُم بون

 ّتْقَو ِةَعاضِب ُلُكِلَف ءةَنوُرْوَم ٍتاَكَرَحَو «ِةَئيِكَسَو ٍراَفَوِ ءماَّرِكلا 0 ماَيِق ءمامإلا

 ىلإ ِهِتَلاَطِإِب اًنوُعْدَيَو 2"اهِعْفَرَو ٍهِضْفَح يف َّدِجَي اَنُماَمِإَو .2'"ٌتْمَس ٍةَعابِص كلو
 نكر يف عبرت «هتريّقع ماَلّسلاب ْمْفَرَو « ُهَتَريِصَب َعَِجاَر اَذِإ ىَّنَح فِعْفَص سد 1 رت خم يع 5 5 200 5

 اذه حشرو .مهمعز يف ةايحلا ةدام ريفوت يفو نوللا يف مدلاب هبشأ رمخلا نأل ْنَدلا ماتخ ضف -

 .اًضيأ مدلا ىلع قلطت حورلا ىلع قلطت امك سفنلاو .«اهسفن انلسأف» :هلوقب هيبشتلا

 يف نكي مل هنم رَدلا عزن اذإف هل بولطم فدصلاف هيف ّرذْلا ماد امو .ٌردلا ءاعو :فدصلا )١(

 رافقلاو عقالبلا تهبشأ رارحألا نم تلخ اذإ ريما حلولا اذكهو .اهل بلطي ةسافن فدصلا

 .اهراخف نم يقب ام ىلع اوفكعي نأ قحتست ال ةغراف تراصو اًضيأ اهيف ام دقف دق ناندلاف

 نم تضرع يتلا انلاح انتأجلأ يأ تأجلأ اذك ىلإ ةجاحلا تّسم :مهلوق نم :كلت انلاح انتسم (؟)
 يفو ءهلقع طلتخاف ناطيشلا هّسم مهلوق نم وأ .انتركس هب مّمتن ام بلط ىلإ ناندلا غارف

 .اهب سينأ ال ةشحو اهدجو اذإ ضرألا شحوأ نم ءاحلا لدب ةمجعملا نيشلاب :انتشحوأ :ةخسن

 ريغ ءيشل نوبلاط مهف برشلا يف مهتبغر غرفت ملو تغرف نانّدلا نأل مهلاح مهتشحوأ امنإو

 ثبخلا ةدش :ةراطشلاو .هيلإ ةدتشم ةبغرلاو بوغرم دّقَف دنع سفنلا ةشحو دشأ نإو هيدجاو

 . ةراعدلاو

 رارضخاو .اًقلطم بوثلا هنم ديرأو انه قلطأ ريرح هتمحلو هادس بوثلا هانعم لصأ يف :جابيدلا (6)
 مكارت كل رّوصي هجاومأ ناجيهو .اهناجيه :جاومألا مالتغاو .هتملظل ليثمت :ليللا بوث

 .هلوهو هنول ىف رحبلا هنأكف اهراوطأ رفاضتو هيف تاملظلا

 .رسبلا لام يف ليخملا ليللا يف هنأل احبس يتسو: .ةزامخلا' نلإ ريسلا + عيسلاب دازأ :(4)
 .حالفلا ىلع ّيح هلوق دعب نيترم مونلا نم ريخ ةالصلا لاق :بوثو .هل نذؤملا : حبصلا يدانم )0(

 .شضبقناو لذخنا :سنخو .حبصلل ناذألا اوعمس ةرامخلا ىلإ يشملا يف اوذخأ امدنع مهنأ يأ

 دودح اهبحاصب تزواجت نإو تاوهشلاب ءارغإلا يف ناطيشلاب هبشأ يهو ةّرتفلا ةّرش :ةوبصلاو
 ىلإ اوزاسق نذوملا ةرصذ ةباجإل اوقباستو اوردابتن مهلوقع ىلإ هنن منع ناذألا نأكف دصقلا

 .حبصلا ةالص اوّدؤيل دجسملا
 .اهبسانت ةلاحو ةئيه ()

 يف ديدشتلا امهيف دجلاب ديريو .امهنم مايقلاو دوجسلاو عوكرلا :ضفخلاو عفرلاو .دهتجي :دجي (0)
 .هنم اًرجض «هعفص ىلإ هتلاطإب انوعديو» لاق امك امهئادأ

 ناك امبرو .ءالقعلا هب يتأي ام ّدح نع جرخ دق ليوطتلا كلذ يف هنأك لقعلاو ةنطفلا :ةريصبلا (8)

 :هتريقعو .ةريصبلا ةعجارم نم مالسلا ىلإ هلوصو ّدعف ادبأ مالسلا ىلإ لصي الو هيف ىدامتي
 .ةالصلا ةياهن وهو مكيلع مالسلا :هلوقب هتوص عفر يأ ءهتوص



 1 ةّيرمخلا ٌةَماَّقملا

 . ُهَقاَشْنِيْسا ُميِدُيَو 02" هق ثار ليِطُي َلَعَجَو كباَحْصَأ ىَلَع ِهِهْجَوِب َلَبْقَأَو .2"”هباّرْخِم

 َنوُد ؛ُهُساَميِد ُهْعَسَيْلَف :"1هتَروُداَقب َيِلْثباَو ِهِتَريِس يِف َطّلَخ ْنَم ُساَنلا اَهْيَأ :َلاَق مْ

 امك .مؤقلا ضْعَب ْنِم (؟"رئاَبَكلا ّمأ خير ميلا ٌدنُم ُدِجأل يِنِإ .ُهُساَفْنَأ انَسْجَتُت نأ

 قرت نأ هللا َن ٌدذَأ يتلا "'”ت ٍتوُيبلا هذه لِ ركل ْمُ ««*”ٍتوغئاطلا َعيِرَص َتاَب ْنَم رج

 :ةيدرالا ثق زن تح 9ع قاتلا كينات لئيلإ راش َمْطْقُي ْنَأ ِءاَلُؤَه ٍرباَدِبَو
 د

 .""انذك اَمَو ْمِهِنَْب نم اننلفأو ءاَنذُع ال ْمُهَل انمَسْفَأ ىّنَحَر .ةَيِفْقْألا ِتَيِمْدَو

 ,2'"اةيبْطلا َنِم اب رم ْنَم اَنلَأَسَو ."'"ةقآلا ِوِذَه َلْثِم «ِقَماَلَسلِل ٌرَِتْعُم انَلُكَو

 .دجسملا نم مامإلا ماقم :بارحملا )١(

 رس تاجلخل بقارملا وأ رمأ يف ركتفُملاك ضرألا ىلإ هرظنو هينيع ءاخرإ عم هتوكس :هقارطإ (؟)

 .كلذ ميدُيو قوشنلا مشيو قشنتسي ناك كلذ عم وهو

 كئلوأ تابجاولا ضعب ءادأب همايق عم تاركنملا فرتقاو تائيسلاب اهيف ءاج :هتريس يف طلخ (')

 ةميلسلا سوفنلا نأل ةروذاق تيعد ةئيسلا يه :ةروذاقلاو .اًئيس رخآو اًحلاص ًالمع اوطلخ نيذلا

 هسند يف راذقألاب خطلتملاك اهل فرتقملاو هنم رفنت امك اهنم رفنتو رذقلا نم زّرقتت امك اهنم زّرقتت
 نايتإف هللا رتسب رتتسيلف (يصاعملا) تاروذاقلا هذه نم ءىشب ىلتبا نم ثيدحلا ىفو .هناوهو

 امل لعفلا لصأ نايتإ نم اًمرج ربكأ ةرهاجملا نوكت دق لب رخآ مثإ اهب ةرهاجملاو مثإ ةيصعملا
 .ةبيصملا اهرش مقافت يف مظعتو ةئيطخلا ررش ريطتسيف ةوهشلا دانز نم نيلفاغلا سوفن يف حدقت

 عسو اذإ تيبلا موزل ٌّهصي امنإو هتيب مزليلف يأ تيبلا انه هنم دارأ برسلاو نكلا :ساميدلاو

 .هتعسب تيبلا يف ةماقإلا نع نورّبعي اذهل .هبحاص

 تاّذللا ىلإ اهب روثيو تاوهشلا ىلإ سفنلا هّبني ركسلاو ءركسلا ةّلع اهنأل رمخلا :رئابكلا مأ )0

 مأ تناك مرج الف رماوألاب ةناهتساو رجاوزلاب فافختسا عم كلذ نم نعي ام ىلع اهعفديو

 .رئابكلا

 يف مهعقوأف ناطيشلا مهطبخ دق رمخلا وبراشو .هحيرط :هعيرصو .ناطيشلا :توغفاطلا (5)

 .مهلامعأ ءوس مهل نّيز ثيح نم مهعراصم مهدروأو مهكلاهم
 .دجاسملا ىه :تويبلا كلت )١(

 ١  .مهبرض ىلع اوعمتجا :مهيلع ةعامجلا تبلأت 0
 .قنعلا رخؤم وهو افق عمج :ةيفقألاو .لوهجملل ينبملا تقزم لعاف بئان ءادر عمج :ةيدرألا (8)

 .برضلا ةدش نم مدلا اهنم جرخ :تيمدو

 .مهنم اًبيرق صالخلا ناك امو اوصلخ :مهنيب نم اوتلفأ (9)

 مهيلإ ةميظع ةئيس يهف مهتيفقأ ىمدأو مهتيدرأ قّرمو مهتحار دسفأ يذلا ضراعلا انه :ةفآلا(١٠)

 .رمخلا يهو ةفالسلل :ىَورُيو .اهل ةراّمك اهنم ةمالسلا تناكف ةمالسلل اهورفتغا مهنكل

 .نايبصلا :ةيبصلا((١١)



 ةّيرمخلا ُةَماَقملا ىف

 هللا َناَحْبُس :اَنلَقَف .ُيِرَدْنَكْسِإلا معلا وأ ءُىَقَّنلا ٌلَجّرلا :اوُلاَقَف .ةَيرَقلا َكْلِت مام

 اَلَو ."1هيبوَأ يف َعْرْسَأ ْدَقَل مش 2 3 يرلع نماز هاخينع ملال

 ْنِم ْمَلْعَن انك اَم ْعَم ."”هكْشُت ْنِم ُبَجْهَن اَنِمْوَي َهِقَب اَنْلَعَجَو ِهتَبْوَت َلْثِم هللا اَنَمَرَح
 َلاَثْمَأ ٍتاَناَحلا ِتاَياَرب اًذِإَف اَنْرَظَن "داك وأ ُراَهْنلا َجَرْشَح اَمَلَو (لاَق) .ِهِقْسِف

 ىلإ اَنْلَصَوَو :'*0ءاّرَغ ِةَليلب اًنْرَشاَتَتَو .ءَءاَرَّسلا اهب اَنْيَداَهَتَق ءميهّبلا لْيَللا يِف موُجُنلا

 انا ا ل ا اا
 ْتّْيَحَأ ءاهظاحلأ ْثْلَتَق اذِإ .لخنُم َحاَشَوَو ءُلَدَو لكش ِتاَذ ىلإ اًنْعِفُدَ

 حتفلا يبأب دهعلاو .ىدتهاو لقع :رصبأو .ةهج ىلإ هريس يف يدتهي ال نمو ناركسلا :تيمعلا )١(

 نمؤي نأ لاحُمب سيلو .ناطيشلا :تيرفعلاو .هاوقت فرعت الو هاوه عبتي لاض تيمع هنأ
 .هلاح يف فورعملا ىلع حتفلا وبأ كلذكو عوقولا ديعب كلذ ناك نإو ناطيشلا

 ةبوت لثم ةبوت مهمرحي ال نأ ىلاعت هللا اولأس مث .ىلاعت هللا ىلإ هعوجر يف يأ :هتبوأ يف (")
 .هيف مه اّمع مهب علقت يردنكسإلا

 .ةدابعلا :كسنلا (*)

 نأكف هسفنب دوجي وهو هسفن دّدرتو توملا دنع رغرغ اذإ لجرلا جرشح نم :راهنلا حرشج (:4)
 كلذ نم بيرق وهف هسفنب دوجي نكي مل يأ ءداك وأ توملا هرضح ّيح هرخآ يف راهنلا

 رومخلا عيب نكامأ يهو :تاناحلا تايار اوأرف اورظن راهنلا رخآ ناك امل هنأ ىنعملا لصحمو

 ىف اهب ىَدَتِهُي موجنلا نأ امكف.ةملظلا ديدشلا يأ ميهبلا ليللا يف موجنلاك تناكف ترشن

 كلت ىلإ ليبسلا مهيدهت تايارلا كلذك ةعيضملا نم ةنيمألا قرطلا ىلإ رحبلاو رملا تاملظ
 اًفورعم ناك هنمز يف رومخلا عيب نأ ىلإ ريشي ام ةرابعلا يفو .اهبلط يف نولضي الف تاناحلا

 نع اهتاناح زييمتل تايارلا نم تامالع هيلع نوميقي اوناك لب هب ٌرستسي ال ةيمالسإلا دالبلا يف

 . عيبلا عضاؤم رئاس

 ا و مهنأكو ضعبل مهضعب اهادهأ اهوداهتو .ةّرسملا :ءارسلا (5)

 رشب :اورشابتو .ايادهلاو فحتلا عاونأ موقلا ىداهتي امك ةرسملا نوداهتي تاناحلا تايارر نم ىأر

 ركسلا ةّذل نم اهيف نولاني امب اهلامجو ةجهبلا ةليمجلا نع ءارغلاب ىنكو .ايضعب مهضعب
 ..ةدنرعلاو

 بابسأ اهرفوأو تاتاحلا ربكأ اهسفن ةناحلا نوكت ىتح باوبإلا مخفأ بانبلا نيوكي ال (5)

 ..تااريسم'

 نولانيف رمخلا نم نوديري ام مهيفوي يذلا وه دقنلا يأ :رانيدلاو .رمألل رّبدملا مّيقلا انه :ماعإلا )9( 

 .لوقلاو لدفالا ةالايملا مدع عم ىوهلا عابّتا :راتهتسالاو .هنم نولذبي ام بسح ىلع مهتيقي نم
 ..قرافي ال يذلا .اذج مزالملا : مازللاو

 .فرظو لزغ يأ 0-0 .ناسجحلا نم يه ناحلا ةّبر ىلإ ريسلا مهعفدف بابلإ اولخد (4)

 - جسني' ةدالق هّبُش :حاشولاو .لذبلاب لخبلا طلخو لصولا ةدارإب رجهلا جزم وهو لالد يأ :لدو
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 نم اَهْعَم ْنَم َعْرْسَأَو .اَنيِديََو انسوؤُر ُلْبَقُت ْتَعَرْسَأَو ءانيْقلَت ثتسخأف .''ااَهْظاَفْل
 :ْتَلاَقَف اَهِرْمَح ْنَع اَهاَنلَأَسَو .جوُرّسلاَو ِكاَحْرلا طخ ىلإ ."'جوُغعلا

 :رداجكجلاو :ةانلينلا جت ,٠ ىذنتلا نكي ينفتيرت ةيمح

 "زالط ىنذنأ هيلجلو اياعاَمَرميِلَخلاْرَدَن
 نال 2 لل ل لا ل لالا

 ."'روُرَسلا ٍبْيَج ُةَبيِبَحو ."'ٍروُمَذلا ٌهَعيِدَو ءيَذَضَر يرِجَه لثمب

 َقْبَي ْمْل ىّْنَح هُراَهّنلاَو ُلِيْللا اهئ ْدَحْأَيَو ٌُناَيَخَألا اَهُنراَوَمَت ْتْلاَز اَمَو
 ٌهاَثْف ."”سُمُّسلا ُةرَضَو ءسْفَنلا ُةَئاَحْيَر ."ُعاَذَل ٌجَهَوَو ءٌءاَعْشَو ُجرَأ الإ

 ىنكيو .فيس ةلامح هنأك اهحشكو اهقتاع نيب ةأرملا هذشتف رهوجلاب عّضري مث ضيرع ميدأ نم -

 .رصخلا ةقر نع حاشولا لالحناب

 اهتعس ىف تناك اذإ كلذو ةكاّتف ةلاّتق اهنأب نويعلا فصو نم هرصح نكمي ال ام مهمالك يف دجت )١(
 اًرثأ سفنلا يف رّْثؤي هذه هتفص يف وهو بوبحملا رظن نأل لمكألا هجولا ىلع اهئافصو اهروحو

 نم اهل نكل لتقي ام ظحللا نم اهل اهفصي يتلا ةئيمجلا هذهو .تارابعلا كلتب هنع نوربعيف هنودجي
 . لمألا حور نم اهيف امل ظافلألا ىلإ ءايحإلا بسني امنإو .ييحي أم بذعلا مالكلا

 . اًقلطم برعلا ريغ نم رفاكلا وأ مجعلا رافك نم مخضلا وهو .جلع عمج :جولعلا (5)
 ,اهتقرافم دعب هل رمخلا هذه ةقرافم دنع ميلحلا اهب فصي ةيلاح ةلمج ...خلا هيلع امو :هلوق (1)

 الو ةوالط ىندأ هيلع ملحلل سيلو هملح ٌفخ دقو الإ اهبرش دعب اهنع ميلحلا عزني ال يأ
 .ةجهبلاو نسحلا ؛ءاطلا ةثلثم :ةوالطلاو .ةجهب

 نإ مث .اهذج دادجأ اهرصتعم نأك ةقيتعو اهذخ نم ترصتعا امنأك نوللا ةّيدرو تناك اهنأ يأ (4)

 اوسك يأ :اهولبرس اهّدج دادجأ نأكف داوسلا ىلإ ليمي يدرولا قوف اًنول اهبسكأ نامزلا لوط

 وأ نارطقلا وه :ليقو «لبإلاو نفسلا هب ىَلْطُت دوسأ ءالط وهو راقلا نم اًبوث رمخلا كلت
 .تفزلا

 .انيلإ تلصو ىتح هدعب يتأي يذلا اهعدوأ رهد ىضم املك :روهدلا ةعيدو (5)

 ةرمخلا هذه أبخي ناكف هلهأ مهنأ ققحتي نم ىلع الإ هدنع امب ّنضيو لقعي صخش رورسلا نأك (1)

 .الاوط اًراصعأ اهلهأ ريغ ىلع اهب اًئنض هبيج ءارو اميف

 :جهولاو .ةحئار هل عاعش يه امنأك عاعشلاو ةحئارلا اَلِإ اهنم قبي مل ىتح اهفطلو نامزلا اهافص (0)

 دربك اهنإ .لوقي يتأي اميف هنأل قلحلاو ناسللا عذلت اهنأ دري ملو قرحملا :عاذللاو .ةرارحلا

 يف الإ اهرثإ رهظي ال اهنكل اهترارح يف عاذللا ةصاخ اهل نأ ديري امنإو قولحلا يف ميسنلا
 . حورلا ةراثإو مدلا كيرحت

 -دسحت امنإو .ىرخألا امهنم لك دسحت نأ امهنأش نمو ناتّرض امهف اهجوز ةجوز :ةأرملا ةرض (8)

 ١8 م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم



 ةّيرمخلا ٌةَماَقملا غي

 ُحاَبْطِم «قوُلُحلا يف ٍميِسّنلا ٍدَْبَكَو ءِقوُرُعلا يِف ٍبَهْللاَك ءِقَلَملا ْروُجمَع .2"”قَرَبلا
 رنا ةقكألا يورو دوقتلاف شققلا قرع .اهينمي 2 روذلا مع فاتقوا وكف
 2 !ِبْرّشلِل ٌعَشْعَشُت اَهّلَعَلَو .ِكيِدان يِف ُبِرْطُملا ِنَمَف .ِكيبَأَو ُةَلاَّضلا ِهِذَم :اَنلُت

 َمْوَي يب َرَم ”'ِنوُجُملا ٌفيِرَط «عْبَّطلا فيِرَظ اًخِنَش يب َّنِإ :ْتَلاَف .بْذَعلا ِكِقيِرب

 :ةطيفلا ٍترْركتَو طلخا ٍتعفَوَف .ينرَس ىَتَح يِنئاَسك :""يبزملا ٍرْيَد يِف ءدحألا
 الرو هو 001 نعمل 4 ل 2 مام رم

 َيِظَحَو ءيدو هب فطع ام .هضْرَأ يِف ِهِمْوَق ٍفَرْشَو © ِهِضْرِع روفو ْنِم يل َركْذَو

 َوُه اَدِإف اَهِجْيَشِب ْتَعَدَو (َلاَف) .ٌصْرِج ِهِيَلَعَو سن هب ْمُكَل ُنوُكَيَسَو ؛””يِدنِع هب
 نإ َكِاَسِل ْنَع َّقَطْنَو َكِنَلِإ َرَظَن اَمْنَأَك مَاَو حملا اَبأ اَي :ُتْلُقَف .حْنَملا وُبَأ اَُيِرَدِئَكْس

 هاجت منماو نينود ا تنعم انكتيش ل ناك

 ةماجخحم اهقفألا .-دقشب امه دق حق
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 داسجألا لانت اميف وأ اهئاهب يف سمشلا ىلع ةيزم رمخلا هذه يفف .كيلع ةيزم هيف ىرت نم -
 .اهرثأ نم حاورألاو

 مث .اهتنيز يف ةاتفلاك اهئاهب يف يهف .تنّسحتو تنيزت اًقرب ةأرملا تقرب .نّيزتلا حتفلاب :قربلا )١(

 ةغلابملاو قّلمتلا وهو :قلملا يف زوجعلاب هبشأ مهيلع اهتاذ اهضرعو اهيبراش ىلإ اهبّيحت يف يه
 .ةذوملا راهظإ يف

 كرسي ام ىلإ كب بهذتو كنزحي امع كلهذت رمخلاو .هفيراصت نازحأو همومغ :رهدلا مس (؟)

 .مومغلا مومسل اًقايرد تناكف

 :همكألاو .رهاظ وهو «رغرغ» :ىَورُيو .هتوم نم ثعب يأ رشتناف نيعأو دمأ يأ :تيملا ززع (؟)

 .شاعنإلاب اهفصو يف ةغلابم .ىمعأ َدِلُو يذلا
 .براش عمج حتفلاب :برشلاو .ءاملاب هجزم :بارشلا عشعش قا

 .ةحالم هبيرغ ةلمهملا ءاطلاب :هفيرطو .حازملا :نوجملاو .هفولأم هسّيك :عبطلا فيرظ (5)

 .روهشم هزتنم ةرصبلا دبرم :دبرملا (1)

 ةفلألاو ةطلخلا تعقوف هنم تلزنو اهنم لزنف اهبجعأف اهّرسب هيلإ تضفأو هّرسب اهيلإ ىضفأ (0)
 ام ليلدب ةنايصلاو فافعلا عم هعم اهعامتجا راركتب ةّرسملا ترركتو ةّرسملا انه :ةطبغلاو .امهنيب

 .هصقنيو هنيشي امم هؤامتحا :ضرعلا روفوو .دعب هركذت

 .ليبقلا فرشو ضرعلا روفوب الإ اهدنع ّظْحَي ملو هيلع اهّدو فطعي مل هنإ يأ (0)



 قي ةّيرمخلا ُةَماَقملا

 :ّلاَق 0 . َهَقْهَق ىّنَح ٌُكَحَضَو 1 نع َحاَصَو «بَجغملا َة رحب ْخَتُف (َلاَق)

 لااا تاق قلتو وأ لاق للملا

 يك كك نأ ؟نييكلو مْوَللا نيس ف

 ”احاعختا مَهق لح . ذل ينصف نيكف دق

 0 4 اال | | كل 22
 ناَح تيب ىَّرَخْأَواَب اًرخي مرآ َس
 نانيرعلا اذلتع هك لاا 2 مي اَذَكَو

 هلع اَْلَحَرَ كلذ 000 . ِهِلاَْمأ ْنَع

(00 

 فق

 قرف

0 

 ىتح هنيعب رظنلا دّدش :رهمزو .هميشايخ يف هتوص دم :اًريخنو اًرخن رخني سرفلاو لجرلا رخن
 .لاتخملا وهو هازهزلا الإ ةداملا ىف فرعي الو هبشأ ةّيماعلاب ىهو «هزهز» ىّورُيو اهجرخي داك

 نومئاللا هيلع مولي امع يهزنتل كلذ سيل نكلو هنم ينلخو كمول نم ينكرتا :موللا نم عد

 .ةقثلاو ةنامألا ينبت ام لك مدهي هتليحب هنأل لاتحملا :كاكدلاو .كاكد يأ كاكد ينإف

 مسا قلطي دقو .رحبلا ىلإ زاجحلا لابج حفس نم دتما ام يهو ةماهت ىلإ بوسنملا :يماهتلا
 ريغ زاجحلا ةماهت نإ لامعتسالا اذه لهأ لوقيو .اًدجن لباقي هنأل هعيمج لحاسلا ىلع ةماهت
 .نميلا ىلإ ةروهشم ةبسن :يناميلاو .ندع ىلإ نالوخ نم امهأدبمو نميلا ةماهتو ريسع ةماهت

 هورس ا ل اس ءاميإ :رابغ لك نَم

 نع رسل 518 ديري نَم هفلأي 0 لكشلاب اهلّكشي هتدارإ ناني تحب دف كلارا

 .هيلي يذلا تيبلا يف بهذملا اذهب هذخأ ىلع ٌجتحاو يتآلا تيبلا يف هليعافأ ضعب نّيب مث



 0 . عيبّرلا ُرُهَز مُهلاك ةعاكجب اعْؤي ثققتعل لاق يا

 ّيّزلا يِف اوُبَساَتَت ْذَق هةْيِضَر ٍقاَلْخَأَو ةِّيِضُم ٍووُجّوِب . "عيِزَم َدْعَب ٍلْيَللا م ُموُجُن

 0 فوفاذملا لايذأ .تذاجتت انذاك قو وخألا نْسُح يف اوهناشت و (لاكلاو

 2 لاَبْسلا ُفوُفَحَم ءِلاَجّرلا نيَب ْنِم ٌريِصَق ُباَش اَنِطَسَو يِفَو .ةَرْضاَحُملا َباَوْأ

 حد ىلإ محاكلا اني: يوكل تش "قطو يف انتم ضوخي الو فرحا نبت

 تلق اهناكك تراقكلا ةياَعَو «لاجزلا كؤ هاو. كلفتو لاتلا ركوو «ةلغأو علا
 ديلا هع: نافع فناتلا قطا وك َحَنْفَو «ِةَبْيَغ َدْعَب ّرَّضَح وأ .*1ةَدْقَر ْنِم

 (ا/ل)م معو ء

 يفابلا نع ْمَتَعِدَْحَو .٠ ُهوُمْثْنَجَهف هبلط ْنَع ْمُتْرَصَقَو ُهوُمَتْمِدَع ِءْيش ْنَع ْمنْزَجَع

 .راونأ ؤلؤلتو راهزإ يف موجنلا ثيح هفصن وأ هثلث وأ هعبر ليللا نم ةفئاطلا : عيزهلا 01(

 .ةدحاو قالخأو دحاو ٌيز ىلع مهنإ يأ :ةيونعملا مهلاوحأو ةيروصلا مهئايزأ يف اولكاشت دق هيف

 براوشلا فحو .اهصوصقم :اهفوفحمو . .رعشلا نم براشلا ىلع ام يهو ةلبس عمج :لابسلا (9)

 .موقلا ضعب دنع مويلا ىتح كلذك لزي ملو داهزلا تامس نم دعي ناك ام ًأريثك

 وأ ةينامسج فاصوأ يف يه امنإ اهيف اوضاخ يتلا يناعملا مث .هب قطني ال :فرحب سينيال (4)

 فاصوألا كلت يف نوضوخي نيذلا عم ضوخي سلاجلا اذه نكي ملو ةيناحور

 :ةفقيتملا ةادموت م تع 6
 دنجلا ناويدب اههبش هتحيرق وه عمتجملا كلذو هرعشو هرثن نم همالك عمتجم انه :ناويدلا (5)

 .مهددعو مهقازرأو مهباسنأو مهئامسأل عماجلا

 نع ةرخآلا ثرحب ىنغلا وه :هودقفو هومدع يذلاو .توكسلا بلط ىنعم اهيف ةملك :هص (0)

 ىلع اونثأ امل ىنغلا اذه بسك ىلع اوردق ولو داسجألا بئاغر نع حاورألا لامكبو ايندلا ثرح
 :هومتنجهو .هوبسكي نأ مهل نكمأ ام ىلع نونثي اذهل هوعاضأو هودقف مهزجعل مهنكلو كلذ

 -ءيش نع متزجع دقلا :ىوريو .هودمحي ملف هونجه ةرخآلا لمع نع اورصق املو هومتحّبق



 0 ةّيبلطملا ُةَماَقملا

 ("”ِبِهاَذ ُهَلِعَتَو ءبكاَر ُحاَنُم الإ اَيُْدلا لَه .2"يناّدلاب يئاَنلا نع مُتلِعْشَو .يناَفلاب

 0 .َنيِرَخآأ ىلِإ موق ْنِم ُلَقَنُي ٌةَعْرمُم ُةَعيِدَوَو ةَعَجَتِرُم ٌةّيِراَع الإ َلاَملا ٍلَهَو

 نود ٍلاّهَجلاَو فاق فوك يكاخنلا دعك املا كون قا "ةيِرحدِل لئلا

 الإ ُمَدَقّتلا اَلَو .نْيَتّهجلا ىدخإ يِف الإ ُرْحَْملا َسِئَلَف َءاَدِخْنالاَو ْمُكاّيِإ ؟'*”ءاَمَلُعلا

 ىَلَع ُلَمْحُي ٍمْيَشِب ْمِرْكَأَو .ٌفيِنُم ْمْلِع زأ ءٌفيِرَش ٌبَسَن اّمِإ :ِنْيَمَمْسِقلا ىدخإب
 كنك فاول ىدفتلا نيم لشاب البا هلي تاق الو ليا سوُؤُرلا

 هيِف ُهَرْشَن ءٌسوُسْرَط ضزأب اًمُهدَحأ نْيَبْلَطَم ٌفِرغأ يِنَنأِل .ضزألا لهأ ىنغأ
 رخآلا اّمْأَو .ٍلاَقْثِم ٍفلأ ُةئام هيف .ةقراطَبلا اَياَبْحَو 0 ''ةقِلاَمَعلا ٍرِئاَخَد ْنِم ءُسوُفُنلا
 ٍقَرِساَكَألا ٍزوُنُك ْنِم .نِيلَقْتلا لأ ْمُعَي اَم ِهيِف ."”َنْيَعِماجلاو ىَروُس َنْيَب اَم َوْهَف

 ميدقت نع متزجع دقل :لاق هنأك .فصولاب اًقلعتم زجعلا نوكي اهيلعو .هومتمدع لدب «هومتمدق -

 . .خلا هبلط نع مترّصقو .هوركذت مل اذهلف ةرخآلا ةذع وهو ءيش

 ةايحلا وهو ديعبلا نع ايندلا ةايحلا وهو بيرقلا مكلغش يأ .ديعبلا :يئانلاو .بيرقلا :ينادلا )١(

 .ةرخآلا

 اهلزني ةلزنملا يف رفاسملا رقتسي امك اهيف هرارقتسا امنأكو ىرخأ ةايح ىلإ رفس ىلع اهيف يحلا (0)
 .هوحنو ماعط نم هب للعتي ام :ةّلعتلاو .هتلحر مُمتيل هتحار مجتسيو هتلحار خيني تاعاس عضب

 الو هظفحو هنوص بحاص نوكت ىتح اًئيش كلمت نلو هتكلم امب نوكي امنإ ىنغلا ةقيقح نأ ديري (”)

 يقيقحلا كانغف كل يتلا يهف كتاذ يف نوكي ىتح كلذك كلملا نوكي الو هيلع كريغل ناطلس

 ناطلسلا سيلو ىتش هيلع يداوعلاف كناؤ نع حرقت: امباقأ .كل نوكت نأ بجي يتلا كفاصوأب

 يراوعلاك لاملا نورت كلذل كنم بلسلل ةضرع كنع جرخ امف ةلمجلابو كدحو كيلإ اهعفد يف

 .فاصوألا . . .خلا دغ يف اهنم درتست مث دي يف مويلا نوكت

 رفوتي ال وهف ةّسخلا لهأل هتمزالم ىهو هصئاقن ٌصخأ نم دعت ىتلا لاملا صئاصخ ضعبل نايب (4)
 .ةّسْخلا لهأ عم الإ دجوي ال هنأ ةّسخ هب ىفكو لاهجلا اّلِإ هب انهي الو لاذنألا دنع الإ

 ملعلاب لصي يذلاو .همركأ ام يأ :هب مركأو .ملعلا وه سوؤرلا ىلع هلماح لمحي يذلا ءيشلا (5)

 . ءاجرلا حيتافم ملعلا يف نإف سأيلا دجي ال هلمأ

 يه :سوسرطو .بلطلا هب قلعتي ام مظعأ نم هنأل اًبلطم زنكلا يّمسو نازنكلا :نابلطملا (1)
 ةيالو يف يهو اليم رشع ةينامث وحن ةنْذأ نيبو اهنيبو ايكيليك ةبصق تناك يتلا ةميدقلا ةنيدملا
 :هرشلاو .ةيلع صرح ةدش عم هيلإ عفدنت يأ :سوفنلا هيف هرشتو . ةيئامكعلا كلامملا نم ةنذأ

 نيذلا :ةقلامعلاو .نيبلطملل نايب «رئاخذ نم» :هلوقو . صرحلاب ةجوزمملا ةبغرلا يف طارفإ

 دالوأ نم مه اولاق ىرغصلا ايسآ دالب نم اهيلي امو اهفراشمو اهدانجأو ماشلا يف اوكلم

 .نويناعنكلا مهنمو :اولاق ءمالسلا هيلع حون نب ماس نب ذوال نب قيلمع

 -ةلحلا ىمست ةنيدمل مسا :نيعماجلاو .لباب ضرأ يف ةميدقلا نيينايروسلا دالب نم :ىروس (0)



 ةّئبلطملا ٌةَماَقملا اضييل

 ٌرَدِبَو هٌةَعَّضَرُم َناَجيِتَو ٌرَهْوَجَو ٌرُدَو ُرَمْخَأ ٌتوُقاَي ُهُرَئُكَأ .ةَرِباَبَجلا ٍدَدُحَو

 ير ريشا انذخاو اولد اكو: ننلع اهلنا كلك نفوذ نلك 1

 ّنِم ُعَرْفَ هنأ ىَلِإ َراَشَأَ .ٍبِلاطَملا ٍهِذلَهِب ٌفِراَع هنأ َعَم ءبياكَملا ٍريِسَيِب عوُنُقلا يف

 انْلِبَقَو .َكَتُجُح اَنْعِمَس ْدَق :ُهَل اَْلُمَف ."ِناَوْخِإلا َنِم ٍدَحَأ ىَلِإ ْقِئَي اَلَو .ِناَطْلُصلا

 .نيبلطملا يذل نأ انت زكر' ءاتنلع نيكو هاكتلإ يفت نأ كارتذإت «كتردنت

 ْنَمَو .ُهَدَجَو اَئْيَش ْمّدَق ْنَم :َلاَقَو .*هَدَي اَنَِلِإ َلاَمْأَف .َتْلَعَف .ننْيَلْلا كَل َّنَأ ىَلَع

 ام ىَلِإ َقّوَسَتَو .ّرَضَح اَمب ُاَبَح اَنِم ْلُكَف .ِلاَملا ُلْذَب ِهْيَلَع َناَه .ُلاَُي اَم َفَرَع

 اَم َلاَنَتَو .اََلَع َيِضْقَن نأ َدُب ال :َلاَثَو .ُهَفْرَط اَِنَلِإ َعَقَر .ُهّنَك اَنأَلَم اّمَلَق .ٌرَكذ

 لاق +ىلاعت هللا ءاش نإ .اتُهْم اَدْغ ُدَعَوَملاَو .اَئُتُقَو قاض ْدَقَو .*9اَقمَر ُكِنْنَِمُي
 م ع

 ثذدقت مث < .ةَعاَس ْمُهَدْعَب ُتْدَعَق :ةعامُجلا كلت َتَقَدَمَت اَمِلُف : ماَشِه ْنْب ىَسيِع

 00 تقاََتَو .ِهِتْفِرْعَم يف ُتْبْغَر ْدَقَو ُتْلُقَو :ةهندن نيب يسلكو لإ

 «قيرط انعض دعت : اقف“. كب ةقمتخا لقرب. كيت فراغ ينأك 277 عيقواخم

 [شناك . ناطتنلاةلإ ”قيناشنا انو: هفاقؤلا كلغ كريغ دق كلفت ةقت لل كن

 ”يناَعَم فْحُملا نِم يل ٍناَمْرلا ٌرِبَجاَنُأ

 اهب طتخاو اهلزن نم لوأ ناك :كرتشملا يف توقاي لاق .ةفوكلاو دادغب نم لباب ضرأب ةيديزملا -

 ةنس يف يدسألا ديزم نب يلع نب سيبد نب روصنم نب ةقدص ةلودلا فيس اهمظعو لزانملا

 .نيعماجلاب ىمسي كلذ لبق اهعضوم ناكو ةيرجه 65
 .رانيد فالآ ةعبس وأ مهرد فلأ وأ مهرد فالآ ةرشع هيف سيك يهو ءةردب عمج :ردبلا )١(

 .باوصلا ةقيقح غولب نع اًرجاع هيأر ٌدعن (؟)

 .نئمطي ىنعم قثي نمض هنكل ؛دحأب قثي الو» :لوقي نأ دوجألا ناك (9)

 هدجو اًئيش مدق نم لاق اذهلو هداشرإ ىلع لعج بلط ىلإ اهب ريشي بلاطلا ةئيه ىلع هدي لامأ (4)

 .متقفنأ ام متدجو مكتياده ىلع هقحتسأ ام متلذب اذإف

 نإو اًماعط يضقن نأ انل ذب ال يأ اًقلطم ةغلبلا انه هب دارأ رجشلا نم ةيشاملا هيف غلبتت ام :قلعلا (5)

 .ماعطلا هكسمي يذلاو ءةايحلا ةيقب :قمرلاو .هب غلبتن ًاليلق
 .تاقتشا :تقات ()

 - .هيلإ ةفاضإلاب ٌصخ كلذلو اًيناث اهيف هل لعجي ملو فصولا اذهب نامزلا هدرفأ يذلا رابجلا وه 60)



 ةّيبلطملا ٌةَماَقملا
 د

 قرف
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 الا قدك نه نانا دن.  تفنت سوح لا 7

 ””يباتعلا فزع ىلغ قف. . ةقناو: تضقنلا ةازأ نم
 ٍناَلْفَوٍنَلُف نم  الْهَج َناَدْرُملا ىَفَطْضَأَو
 هيض صس ا بحل ١ يق اح دع

 ليعافألا نم هنع الإ نوكي ال امو فخسلا راوطأ هنم دارأ زقعلا ةّقرو قمحلا :فخسلاو

 .فخاستم وه امنإو فيخسب سيل هنأ عم ليواقألاو

 ال ينامألا سيكو هنم قفني ينامألا سيك هدنعف لاملا نم هسيك غرف اذإ هنأل قافنإلاب يلابي ال

 هنأ وأ هدْقَف دنع لاملا نع هيلسي ام ينامألا نم هدنع نأ ديري ةينمأ فلأ يف ةظحل لك هنأل غرفي

 بلقلا حنمي هعادخب هنإف هماقم موقي ام ينامألا نم يطعي كلذك هب عفتني امل اًئمث دقنلا يطعي امك

 .زونكلاب مهاتمو دوقنلا مهنم ذخأ دق سيلأ ديزت وأ نمثلا نم ذخأي ناك ام ماقم هدنع موقت ةينمأ

 ةلمهم ءار اهدعب ةمجعملا نيغلاب انه :فرغلاو .بارشلاو ماعطلا ذالم ىلع فوكعلا :فصقلا

 .اهنينر :يناثملا فزعو .فشتري الو فرتغي وهف رمخلا نم راثكإلا نع هب ىنكي بارشلا فرغ
 ةلمهم نيعب فزعلا فرغلا لدب ىَّورُي دقو .نارتو هل ام ةبرطملا راتوألا تاوذ نم :ىناثملاو

 . ةمجعم ياز اهدعب

 .درمأ عمج :نادرملا

 هدارأ نم لوقي وهف اهيف بغريو نادرملا ءافطصاو فزعلاو فصقلا نّيزي نأ دارأ دق نوكي نأ امإ

 فاخي ال اهببسب نامأ يف وهف هيدل ترزغو لاوحألا هيلع تلائناو ايندلا هيلع تلبقأ هيلإ عزنو
 هفيخي ءيش امهنأك لابقإلاو لاملا نم نمأ دقف كلذ ىلإ عزن نم نأ دارأ دق نوكي نأ امإو .اًئيش

 هجو هل نيينعملا الكو .هنم ءيش دعبأ ىنغلاو هل اًمزالم رقفلا نوكيف هبيصي ال نامأ يف هنم وهو

 1 قناه ارك نإ اهيسار افلاهج نإو



 راغأف "')اكتوُلغص ُيِدِبَعلا هئاَوَع ُنْب ُرْشِب ناك :لاَق ماش ْنْب ىسيم اَنَنْدَح
 :ْتَلاَقَف .موَيلاك ُتْيََر ام :َلاَقَو اَهب َجْورَتف ةَليِمَج ةأَرْنَأ مهيف بكر ىَلَع

01) 

00 

 قرف

 0 يال ا ل يا و 52-6

 "'نِيَلجِح يف ٌلْفْرَت ٌةَئاَصْمَح ِنِيَعلا ٍفْرَط َحًَرْسَم 1

 ييرامتل تيتا رو روس يس تونا
 ناكتاا 54دك ا دش لاكطاَو يِرَجِه ماَدأ

 قراسلا يَمُس اذهل ةقرسلا ىلع لمحي ام اًريثك رقفلاو .ريقفلا :كولعصلاو .اًضل يأ :اكولعص

 ىورُي مويلاك تيأر ام :اهل هلوقو .اهكاّتُقو اهصوصل يأ اهنابؤذ :برعلا ةكلاعصو .اًكولعص
 .كنم نسحأ تيأر له :هلدب

 قرتو اهتقدح ريدتستو اهداوس داوسو اهضايب ضايب دتشي نأ نيعلا تافص نم :روحلا
 الو رقبلاو ءابظلا يف امك اهلك نيعلا دوست نأ روحلا .:ليقو .اهلوح ام ضيبيو اهنوفج

 :نيجللاو .اهّملاو ءابظلاب نهل اهيبشت نويعلا روح ءاسنلل لاقي دق نكلو سانلا يف كلذ نوكي
 >1 ةفقلا
 :بيطلا وبأ لاق .حشكلا ةرماضلا : ةناصمخلا

 دوملجلا نم ىسقأ ب لقو ر مخلا نم قرأ ةناصمخ لك

 :هلوقو .اهب ابجع اهتيشم يف قرخت هيف لفرتو .لاخلخلا وهو رسكلاب لجح ةينثت :نالجحلاو
 .تفصو يتلاك ةليمج هرصب قلطنم يف هنم برقلاب يأ نيعلا فرط حرسم هنود

 عيمج نم ّمعأ نيلجر ىلع يشمي نم نإف مهلك سانلا لب اًعيمج ءاسنلا نسحأ اهنإ.تلاق امدعب

 يرظنم حبقي هنأل اليوط اًرجه ينرجهل اهيلاو يل رظنو اهنيبو ينيب رشب عمج ول :تلاق ءمدآ ينب
 -حامك قرفلا هل رهظل قرفلا نم ينساحمو اهنساحم يأ :اهنيز نيب ام رذق هنأ ولو اهرظنم ىدل



 0 ةّيرشبلا ٌةَماَقملا

 نموه: لاتك  ةنهاق :كتخ ثني لاقت كيف نت فجور وضل

 لوك اهلا يفكر كفن و ةلاع نتكو ُتِيَْحِب نسُحلا

 ” فيس ننس ناعما“ سس انتل تان فن

 "'يِضيِبَو يِرِفْصَأَف اًوَج ِتْوْلَ ضيرغُتلاب ٍتخؤأ ْدِإ نآلاَف

 :ْتَلاَقَف

 ال مغ ُهَنِبأ َكِنَلِإ يفَو اعل امرنأ يِف بلباخ مك
 ىلع يعْرُي الأ ىَلَآَف .ُهَتْيِرْمأ معلا ُهَعَئَمَو .ُهَنَْبا ُبطَحَي هّمَع ىَلِإ لَسْزأ ْمُث

 ا ل ل كود حرا قمل ديما و اع ع سلا 003 جيت فحونوتوا مك قل نإ قد -
 هتاَرَعَم تلّصتاَو .مهيف هتاّرضم تّرثك مث , 20هَعَمَئا هجوزي مل نإ ْمهْنِم ٍدخأ

 كلذك حابصلا ءوض يف حيحصلا رصبلا بحاص باتري ال امكف نيتميلس نينيع يذل حبصلا رهظي ّ

 باوج عضوم يف هب تءاج لثم نينيع يذل حبصلا رفسأو .اهنيبو ينيب قرفلا يف رشب باتري ال

 .هقيقحت ىلع ةلالدلا ىف ةغلابم «ول»

 هريدقت فوذحمل ربخ «رثكأو ديزأو» :اهلوقو .اذه كمالكب نيديرت ةأرما يأ يأ 53 :تينع )١(

 .ينم اًنسح رثكأو ديزأ يه وأ رثكأو ديزأ اهنسح يأ وهو

 نم ايانثلا ضايبو لفسأ نم ناتنثو قوف نم ناتنث مفلا مّدقم يف ةعبرألا نانسألا نم :ايانثلا )١(

 يف نظأ تنك ام يننأل كلدبتسأ نأ تنئظ ام يأ :...خلا ينتلخ ام :هلوقو .لامجلا تاّمتم

 . كنم لمجأ ءاسنلا

 اهب جوزت امبرو نودعبألا اهبلطتي هرظن حرسم يف همع تنبو دعابألا ءاسن بلطي هنأب تضرعو تحول (*)

 ىلع مّمصف هسفن يف لعف دق ضيرعتلا اذهف هلثمب راعلا حبقأ نم اذهو ةّدشلاو سأبلا يف هنود وه نم

 ادب ام يلمعاف نيرقلا نم كّوج الخ يأ :اًوج تولخ :اهل لاقو ءاسنلا لمجأ اهنأ نظ يتلا هذه كرت

 ريط نم هامحب لحي ام يمحي ناكو هامج يف اّشع تذختا ةربنق ىأر امل لئاو بيلك لوق هلصأو كل

 :اهتاكرإز كيش واكرعتلا يظاخن ناله“. ليم ىلإ لرطت نأ دنلا دكمزالف ةرصنو
 يرفصاو يضيبف وجلا كل الخ رجحمب ةربنق نم كلاي

 يرقنت نأ تكشام يرقنو

 الو ماني ال هنإ يأ .لبجلا لفسأ :ضيضحلاو .ةعّضلا نم هعفر :ضيضحلا نم هضرع لاش (:؛)

 لذ هسفن نع عفديف اهجوزتيو هّمع تنب بلطي ىتح نفج ىلع هل نفج مضني الف هينيع ضمغي

 .هب ىحل يذلا راعلا

 يهو هبلط لين يلإ مهدحأب حاحلإلا يضفُي نأ دب الو اهجاوز بلط يف اوخلأ باطلا نم ريثك (5)
 .قحال يأ ال مع نبا وه لاقي كب بسنلا ةقحال مع ةنبا كيلإ اهتبسن يف

 -هجوزي مل نإ هلوق دعب ىَوِرُيِو .مهدجي ثيح مهلتقي لب هيلع يقبي ال يأ :دحأ ىلع يعري ال (7)
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 ال :َلاَقَك ©"”كتوئجم ادع فك :اوُناَكَو هع ىلإ حلا ُلاَجِر َمَمَتِجاَف .'”مهِنَ
 َلاَك ْمُث . ُكاذَو تلأ 0 ."”لّيجلا ضي ةكيفأ ىّتَح ينولهنأ اًراَغ يِن
 دن اَهَْلِإ قوش قفل ٍهِذَه يتنبأ َجْورَأ ال نأ ُْتِيَلآ ينِإ 0

 نإ قيرطلا رش كل َناَك ّمَعلا ضَرْغَو ٠ .َةَعاَرْخ قون نمل اقام لو

 0 وعلا كلذ ْنَع ْتَماَحَت ْتَناَك ْدَق َبَرَعلا َّنَأِل ديما ُهَسِرَتَْيُف َةَعاَرْخ َّنْيَبَو

 : ْمُهَلِئاَم اًمهيف ُلوُقَي اًعاَجْش ىَعْدُي ٌةْيَحَو اَذاَد نمشي كسا اهنق' ناكَو

 عاَبسلا َدْيَس َذاَد ُكَي نإ 2< "*عاججش ْنِمَو ِذاَد ْنِم ُكَمْقَأ
 ْ يفانالا يش نزح

 ديم ٌصَمْقَو َدَسألا َيِقَل ىَّبَح ُهَفَصْن اَمَف َقيِرَطلا َكِلَذ َكّلَس اًرْشِب نإ م
 ِدَسَألا مَدِب بك مث *ةطَقَو ُهَضَوَتْعاَو ٍدَسَألا ىلإ ُهَفْيَس طَرَتْخَأ ّمُث ُهَرَقَعَو لْرَنَف

 هيقل نَم يف كتفي رشبو نونّسلا تمّرجتو روهشلا تمّرصتو يلايللا تجردو مايألا تّبد مث :هتنبا
 . تضقنا ىنعمب :نونسلا تمرجتو . . .خلا هتارضم ترثكو مهنم

 .رشلاو ةءاسملاو ىذألا يهو ةرعم عمج :هتارعم )١(

 .هدارم هليتُت وأ هرمأ انيفكت نأ امإ :ىَّوُريو .هرش نم انمحا وأ كتنبا ةجوز :كنونجم انع فك (؟)
 يضر هنم دعو كلذ ىلع اًروسقم ناك هتنبا هجّوز ولو عاطتسا امل هّرش عفدب مهل لفكت ول ةيف)]

 .ةلهملا مهنم بلط اذهل ديدش راع نيرمألا الك يفو ميضلاب
 فلأ اهرهم يطعي يذلل الإ اهجّوزي ال يأ ةقان فلأ اهيلإ قوسي نّمم الإ : :هلوقو .تفلح :تيلآ (:)

 هنأك اهجاوز ديري نَمل هعفدي نأ جوزلا ىلع بجي ام رهملاو .اهئاطعإ نع اهقوسب ربعف ةقان
 .هتيب ىلع مايقلاو هتمدخ يف اهسفن نم هلذبت اًمع ضوع

 .ةّيحلاو دسألا نم اًرذح اهعفانم ناظم ىلإ اهريس يف هنع تدعابت :هنع برحلا تماحت )2(
 ةلفغ ىلع هذخأ وأ هلتقف ةصرف هنم زهتنا وأ هب شطب نالفب نالف كتف نم ليضفت : :ذاد نم كتفأ تف

 . عطقلاو قيزمتلا ىنعم كتفلا يفو . .هحور قهزأف
 باتكك اًصامقو اًصمق برضيو رصنيك صمقي هريغو سرفلا صمقو . .هفصن غلب ام : :هفصن ام (10)

 ضورملا سرفلا نم كلذ نوكي الو هيلجرب نجعو اًعم امهحرطو اًعم هيدي عفر ماكرك اًصامقو

 لا ل

 نم رهظيو .هيلإ هب فلدو هلس :دسألا ىلإ هفيس طرتخاو .فيسلاب اًدصح همئاوق عطق :هرقع (8)
 1 ا ول امل لا ىدسالا وراتب نإ فيلا نسم مل اةنعل

 نم نوديزي دقو .رقعلا دعب طارتخالا دّدج هنأ ال هفيس اًطرتخم دسألا ىلإ مدقت رهملا رقع نأ
 هعطق يأ : هطقو . يشملا نم عنمي ًالك نأ يف مئاوقلا دصحب هبشأ هنأل سبحلاو دييقتلا رقعلا

 .اضرع
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(010 

 قف

 ةرفإ

 كل

2) 

 ("اَوْهِب ٍكاَحَأ ُرِبَرِهلا ىال ْذَنَو  ٍِتْبَح نطَبِب بذهش ول عطا
 1ك دل ا داق 0ك شفت

 نب : تاقع تلف ةداكت يريد ع قس 3 قينفج

 ل ولالا يّنِإ ضزألا ٌرْهَظ ْيَمَدَن نبأ

 يا او ودل هلكت قدس دقو 4 كلفو

 ىلع اًملع تبخ نطب ناك امبرو هفوج :ءيش لك نطبو .لمر هيف ضرألا نم نئمطملا : تبخلا

 ملع هنأ كرتشملا يفف نطب نودب تبخ امأ .نكامألاو نادلبلا بتك ىف هارن ال نكل عضوم

 ةكم نيب ةفحجلا برق ءاوزبلا تبخو .ةئيدملاو ةكم نيب ءارحص شيمجلا تبخ :عضاوم ةعبرأل

 اهب بتك بركيدعم نب ورمعل تايبألا هذه ةاورلا ضعب بسن دقو .دسألا :ربزهلاو .نيلؤألا

 :اهيف لوقيو سيمل هّمع ةنبا مسا ناكو ةشبك هتخأ ىلإ

 ارحبسص دسشأو ةتف :قوتفأو يلثم ثيللا نأ سيمل نظت

 ارفص هنم يلاخ ٌربلا ىحضأو هيف سيمل نوئنظ تباخ دقل

 :ةاوّرلا ءالؤه معز ىلع ةديصقلا علطمو

 ارمع كاخأ ربزهلا ىقال دقو بج نطبب تدهش ول ةشبكأ

 دراوت لصح دقو ىرخألاب امهادحإ اتطلخو هابتشالا امهنيب عقوف ناتفلتخم نيتعقاولا نأ حيحصلاو

 , عقف تايبآلا ضعب يف نيرعاشلا نيب رطاخلا

 د نيذهب نالتسار ةينالا ع ةارع تيبلا يف ربزهلا نأ نظف بيلاسألا ا 255 َنَم

 وهو مسا ال فصو :اًربزهو .هب اًرشب هّبشي امك ثيللاب ربزهلا هبشي يناثلا تيبلا نأ هنم اًمَهوت
 نأ هنأش نم لاق هنأك اًفصو هركذ دسألا باقلأ نم بلغألاو بلصلا ديدشلاو مخضلا ظيلغلا

 ثيللاف يناثلا ثيلل تافص اهلكو ةمدقتملا تافصلل عبات :اًربزه ىقال :هلوقو .هنارقأ بلغي

 رشب وه ريخألا ربزهلاف .هلثم اًربزه ىقال بلغأ ربزه ذادو ءذاد همسا يذلا ثيللا راز رشب لوألا

 .اًضيأ اًئيل مار :ىَورّيو .راز لدب اًئيل مأ :ىَورُيو .ًاضيأ

 لاق اذهل هنم اًفوخ هئاقل نع هرّخأت :رهملا ماجحإو .هاقال يذلا دسألل ةفص رتخبت :سنهبت

 ةاقالم نع ينترخأو كترخأ يتلا كمئاوق تعطق يأ :اًرهم ترقع :تلقف :هلوقو .ةرذاحم

 . سعاقت ذإ :مجحأ مث لدب ىَوِرُيو الار ارمكرطلا

 تيأر دقف ضرألا رهظ ىلإ يامدق لصتف لزنأ ىتح نكسا هل لاق اًرهم ترقع هل لاق نأ دعب

 يناثلا رطشلاو .هيلإ اهلصوأو هنم اهنكم :ضرألا رهظ همدق لانأو .كنم اًرهظ تبثأ ضرألا

 - :اهادبأو .هباينأ انه اهب ديري نيكسلاو حمرلاو مهسلاو فيسلا ةديدح وهو لصن عمج :لاصنلا
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 007 ّيَلَع ٍبوُنْوْلِل طشببو - يوي يدع ةلنتع تكحكت

0 
 َرْمَج َنُهبَسْحَت ِتاَطَحّللاِبَو بان َدَحِبَو بلْخِمب َلِدُي

 أ ِتْوَملا ٌعاَرِق ِهبرَضَمِب نق ٌذَحلا يِضاَم َياَنْمُي يِفَو

 اف ل هع يك نك كاش ام قلك لا

 هدد كاكي تدك ةراضن“ تتقي قت فيلق كي يك
 8 : ماَمغألا قال لطأ) ١ دقرف لاببتالا وتقتل

 .سباعلا ةدلجلا ظيلغلا محللا ليلقلا :رهفكملا هجولاو .اهنع رشك امب اهرهظأ

 وأ ةعدخ ىنعمب امإ :ةليغو ضبقي ىنعمب انه هنكل فكيو عنمي ىنعمب هلصأ يف وه :فكفكي

 ةرهاجم هلزاني نأ أرجي ال وهف هنأش مظعتسا دق دسألا نأ دارأ دقف لوألا ناك نإف ًالايتغا ىنعمب

 .بوثولل ىرخألا هدي طسبي مث هيلع ةبثولا ديري ال هنأ هماهيإي هعدخيل هيدي ىدحإ ضبقي اذهل
 طسبيو هيدي ىدحإ ضبقي هنإف سارتفالاو لايتغالل هبّنوت يف دسألا ةئيه فصي يناثلا ىلعو
 قر ل اقف نا رجلا ناموس اعبر ناك ضركألا
 ءىرتجيو اهتاقالم نع فعضتو ىتّوق اهدنع لءاضتت ام ةوقلا نم هسفنل ديري يأ :بلخمب لدي

 ةدقرتملا هبط تتاظشلاو ةياث ةعبر هيلخت آلا سينلاب :تانعالاو لالدإلا اذه اكنب”امو يلع كلذ
 .رمجلا يظلت اهنأك

 دحلا ىضام هنأب هفصو يذلا فيسلا يهو هسفن ةلآ نّيِب هيلع اهب لدي يتلا دسألا ةلآ نيب نأ دعب
 لاطبألا ةعراقم هيف اهاقبأ يتلا مولثلاو بودنلا نم رهظي امك مطحلاو رسكلاو برضلا دّرعت دقو
 ةراعتسا فيسلا يف بودنلا كنلت هب ىّمس ءربلا دعب حرجلا رثأ مضلاب :رثألاو .برحلا يف

 .انركذ ام باوصلاو حيحص ريغ امهالكو ىفنأو ىغبأ ىقبأ لدب ىَّورُيو .ةعيفر

 فيك هفيس هعمو اهفصو يتلا ةئيهلا كلت ىلع وهو دسألل لاق يأ :هل تلقل لوعفم كغلبي ملأ

 نم ضفخت تنكف اذه يفيس ىبظ تلعف ام كغلبي ملأ كظاحِلو كبلاخمو كباينأب يلع لدت

 اًدح فيسلل نأ عم اهعمجو فيسلا ّدح يهو ةبظ عمج :ىبظلاو «كلالدإ نم للقتو كخماشت
 .ريثكلا نع الإ ردصت ال هليعافأ نأ الإ اًدحاو ناك نإو هنأ عماّسلل اًماهفإو اهل اًميخفت اًذحاو
 ناتلحرم ةرصبلا نيبو هنيب سراف رحب لحاس ىلع يذلا امهنم فورعملا نيعضومل مسأ : ةمظاكو

 ام :هابظ تلعف ام لدب ىّوريو .اًرمع تلتق ةادغ :ىوري ءاّرمع تيقل ةادغو .نيرحبلا دصاقل
 . لضفأ انتياورو .يفك هتلعف

 فيكف ةبئاوملا ىشخي ال كبلق لثم بلق اًضيأ يل كحالس لثم اًحالس يل نأ امك لوقي
 اهاقعير الو ةلراضملا باهيحالا ناك 15[ +لرقي ةفاضإلا عتتفلاب :رعذلاو ؟رغذلا ةفاخب
 ةلواصم ىشخأ تسل :ىَورُيو .عاقيإ لبق ديدهت وهو ليوهتلاو فيوختلا ىشخي فيكف
 .فاخأ فيكف

 .دسألا دالوأ :لابشألا
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 اًرْسَق ٌسْفّنلا َكْيَدَي يِف َلْعَجَيَو يْلَوُي ْنأ يِلْثِم ُموُسَن َميِفَف

 0 ناك يول نات .. :ىرع هك اذ سلا فنكشت

 اًرْجُه ُتْلُك ينَأَك يِيَقلاَحَو يِجضُن ٌسْفلا ْنَأ نَظ اًمّلْن

 ناس رك ا ترق ا ا ل

 قرف

 (َرجَف ِءاَمْلّظلا ىَدَل هب ُتْلَلَس يّنأ ُتْلِجَف َماَسُحلا ُهَل ُتْرَرَه

 ع هرع 2 5 عكا و ٠ مع
)3 

 ردع ةئئْم ام ةقبِذُك نأب هتَرأ ةشئاجب هل تدجو

 بابسألا يألف كبلقك بلقو كحالسك حالس ين ناك نإ يأ ببسلا نع ماهفتسا ّمِل ىنعمب : : ميق

 .اًرهقو اًرسق كيدي يف هسفن لام ابو ناجل ويروح ريكا ارو ريد ياست

 .دحاو ىنعملاو اًرسق لدب اًرهق :ىّورُيو

 نم فوذحم ىدانملاو ءاعد ةملك كحيو لثم ءاعد ةملك :كيوو .«كيو اي» ثيل اي لدب ىَوِرُي
 :تيبلا انه ىَورُيو .كحيو اذه اي يأ مالكلا

 ارغ توملاب نكت ال يمارم رذاحف قفش يذ حصن كتضحم

 .رعاشلا اهتلمج نم يتلا هبابسأب الهاج نكت ال :توملاب اًرغ نكت الو .ةقفشلا :قفشلاو

 ىؤرُيو .هضرم ةذح يف ضيرملاو همون يف مئانلا نم نوكي ام لثم نايذهلا مضلاب : رجهلا

 .اًرجهو اًروز يتلاقم لاخو : يناثلا رطشلا

 اًدامتعا دسألا ىلإ رشب مّدقتو هتّوقب هنم اًرارتغا هيلإ دسألا مدقت هتحيصنل نكسي ملو هحصن امل

 بلطي ناك أمهنم الك نأل لانملا بعص اًرعو ناك اًبلطم ابلط نيدسأ نم امهل ايف هتعاجش ىلع

 اًميظعتو اًميخفت تيشمو ىشم يف نيريمضلل نايب :نيدسأ نم :هلوقو .لاني ال ام هبحاص نم

 ْ .امهنم لك هيلإ داع امل
 يف لس رجف هنأك هناعملو هقيرب ليختف برضلل أّيهتيل هزوري هنأك هدي يف هكرح ماسحلا ره

 . حابصإلا قلاف هللاو هقلفب رجفلا عولط نع رّبعيو تققش تللس لدب ىَّورُيو .ءاملظلا
 اهنأ هل ترهظأو هترأ دق سفنب هيلع تمّركت يننإ :لوقيو دسألا ىلع مكهتي .سفنلا :ةشئاجلا

 نم دارُي دقو هب تكتفو ةينمألا كلت هتبذك ذإ هيدي نيب اهتابثب اهيف هتعمطأو هتئم اميف هب تردغ دق
 اهبارطضال اهتبيخ هتئم ةبرضلا كلت تناك دقو ةجئاه ةبرضب يأ .ءىفصولا ىنعملا انه ةشئاجلا

 :تيبلا اذه دعب ىَورّيو .اهآر :هترأ لد ىّوريو .اهبراض ناجيهب
 !ارثتو هتكرت دجام دعاسب اعفش هتءاج ةيرضب تدجو

 ناك لوألا ىنعملا ناك نإو هقباسل اًريسفت تيبلا اذه ناك ىناثلا ىنعملا ةشئاجلا نم اندرأ اذإف

 :اًعفشو .اًردغ هتئم ام هتبذك نأب هترأ هلوق يف لمجأ امل ليصفت هنأكو لقتسم ىنعم تيبلا اذهل
 دسأ عم ناك ةبرضلا هيلإ تّوَه نيح هنأل اًعفش دسألا ناك امنإو هتءاج يف دسألا ريمض نم لاح

 ريمضلاو .امهنم ّلكب متي عفشلا نأل زئاج نينثالا نم لك ىلع عفشلا قالطإو رشب وهو رخآ
 اًدرف اذسأ رشب وهو دجاملا تكرت دقف دسألا تلتق امل ةبرضلا نأل دجاملا ىلإ دوعي هتكرت يف

 :تيبلا اذه ىَورُيو رتولا وهو



 اكل

 يِنيِمَي ْنِم َدْنَهُملا ُتْقَلْظَأَ

 اًرُح َتْيَقاَل ذَمَف حْرِجَت الف

 اً-ْغَع عال الا ّنِم ل 6

 00 0 ه0 را
 رج مسم

 0َرْبَص ُثْيَل اَي ْقِطأ ْمَلَك ُكاَوِس
 1 لال 6 كيرا يق

 ارح َّتْمَف َتاَعُي نأ ُرِزاَحُي
 هع تنل ١ تنقال دق ٠ اناع نييلف كلف كت انف 00 م

 ُةيَحلا ُهَلابْخَت ْنَأ َيِشَحَو "اَهَجِيورَت ُهَعتَم ام ىَلَع َمِدَن ُهَّمَع ُتاَْبألا ِتْدَلَب اًمَلُق

 ةّيلِهاَجلا ُةّيِمَح ُهْنَذَحَأ ُهَّمَع ىأَر اّمَلَف .ةّيَحلا ٌةَرْوَس ُهْنَكَلَم ْدَقَو ُهَعَلَبَو ِهرْثَأ يِف َماَقَق

 ارتو ننك دق اهلبقو يدل اًعفش هتكرت لصيف ةبرضب 2
 .رهاظ ىنعملاو .اًدحاو ناك دقو نينثا راصف هتمسق اهنإ يأ

 يهو اًحطلم يأ مدب اًجرضم :ىَورُيو .ضرألا يأ ةلادجلا ىلع اًعورصم :ًالدجمو .طقس :ٌريخ )١(

 ناكو هب اًحطلم وأ مدلاب اًبوحصم عرص هنأ يأ مالكلا يف ريدقت نم دب ال ىلوألا ىلعو . رهظأ

 .هطوقسب مده اًيلاع ًءانب نأك ةّده ضرألا ىلع هطوقسل

 همهفُي نأ ديري هنأكو .ناودعلاب هل هتردابم ىلع هبتاعيو هنم عقو اًمع هل رذتعي ذخأ هلتق نأ دعب ةفإ

 .هنع افع ناكل كلذ الولو َلَّذلا نم ةَمَنْأو سفنلل ةيمحو اًرارطضا الإ لعف ام هب لعفي مل هنأ

 هب رخفي ام يأ :رخفلاو .تابّنلاو دلجلا يف يهباشمو يلكاشم :يبسانمو .بعصي :َيلع ٌرعيو

 .اًرهق :ىَّورُيو .رهقلا وهو اًرسق :اًرخف لدب ىّورُيو .ةوقلاو ةعاجشلا نم
 رئاجلا بلطلا اذه ىلع ربصلا عطتسأ مل اذهل ينم كاوس هبلطي مل ءيش اذهو ينسرتفت نأ تمر ةرهإ

 .لدعلا نع

 يف تدهتجا دقل ةميزهلاو رارفلا ينمّلعت نأ يف دهتجتو بلطت تنك يأ ركنملا مضلاب :ركنلا (5)

 .هيلإ لوصولا كنكمي ال ركنم ءيش ىلإ لوصولا
 ميركلا تيبلا اذه يف ّرحلاو .دعبت الف :ىّورُيو .بضغت الف :عزجت الف لدب ىّوري (0)

 .رايخلاو

 كلتاق نإف يديب لتقت نأ كيلع راعب وه امف تلتق تنك نإ :لوقيف هباصأ اًمع هيلسي هنأك (1)

 رح: عيسحلا فيون بسنلا يف قيرع وهف نيليصأ نيفورعم نيوبأ يأ نيفرط وذ هتيقل يذلا
 قر هبسن يف لخدي مل يذلا بسنلا حيرصلا انه ّرحلاو .ميند ديب ءرملا ذخؤي نأ راعلا امنإو

 :ةهبش الو

 .اهجيوزت نم :ةخسن يفو .اهجيوزت هعنم ىلع يأ ةيردصم ام (0)

 .اهتوطس :ةّيحلا ةروس (8)



 1 ةيرغبلا ُةَماَقملا

 :َلاَقَف ا ُهَْيَس ْمُكَحَو ّيَحلا مق يف ُهَدَي َلَعَجْف

 0 عامر ع 5 0 0000

 همع ِءاَرَعلاِب ُهآَراَمَل همه ديعَب ٍدَجَملا ىلإ ٌرشب

 0 1 7 7 م م هر عدوا و يما َّ 0-7

 5 3 ةشئاج هب ثش هماو هسمفمنت هلكت دق

 )ع مج 52 5 -ِ و 1 5 75

 2 ع ُهَمُوَي اَلَمْلِل نأ ىَلِإ ماَق

 (هرعم وب ع اس ع 2

 و: ىف ةبسفنو

 يِناَنِع هللا ىَتّت ْدَق رْمأ يِف اًعَمَط َكُيْضََع يْنِإ :ُهْمَع لاق َةّيَحلا َنلَتَك اًمَلَف

 ُةَرْمَأ َعَلَط ىّتَح اًرْخُد ُهَمُ ألْمَي ٌرْشِب َلَعَج ْعَجَر اًمَلف .يتتْبأ َكَجْرْرَأل ْعِجْرأَف "هع

 1 ما م دو ا م

 دود تلتف نأ شنت كمأ كْنَلكَت :َلاَقَف اديك ىَلَع مالُعب اًذِإَف َّجَرْحَو ٠ .دْيَص

 :ةّيحلا مف دعب ىَّورُيو .ةّيحلا مف يف اهلخدأو هّمك يف هدي ٌفل هنأ ةيتآلا تايبألا نم رهظي )١(

 .اهلتقف اهيف هفيس مكحو اهناسل ىلع ضبقو

 ال ءاضفلا حتفلاب :ءارعلاو .رومألا يلاعمل اًبالط ناك اذإ ةّمهلا ديعب نالف لاقي ةّمهلا انه :مهلا (0)

 .ءيشب هيف رتتسي

 دقو هآر يأ همأو هسفن هتلكث دق ىلوألا لاحلاف ءهآر ريمض نم نيلاح ىلع لمتشي تيبلا اذه (9)

 . .خلا هب تشاج ةيناثلا لاحلاو . .همأو يه هتدقف يأ هسفن هتلكث دق هنأكف كالهلا ىلع فرشأ

 5 يأ :هّمهت :هلوقو .ةجئاهلا ةّيحلا يأ فوذحمل فصو :ةشئاجلاو . تجاه يأ :تشاجو

 .رشلا نم هب عقوت امب هبلق َمغلاو ّمهلا

 يهو ةالف عمج :الفلاو .ةّيحلا وه الفلا نباو .هّمع هآر امل باوج وه :نبا ىلإ ماق هلوق (:)

 اهاّمس اذهل تاولفلا يف لإ دجوت املق ةميظعلا تاّيحلاو اهيف ءام ال ةزافملا وأ ةعساولا ءارحصلا

 .همف يف يأ :هيف باغف :هلوقو .هدصقي :همؤيو .الفلا ءانبأ

 هيبش هَمْسو ةّيحلا سفنب ةهيبش هسفنف هلثم ةّيح هنإ يأ تايبألاب ملكتملا هنأل رشبل ملكتملا ريمض كيلا

 عم وه كلذك رخآ اًدسأ دسألا عم ناك هنأ امكف هب ةّيحلا لتق يذلا هفيس انه :همسو .همسب

 ينثي امك كلذ نع هللا ينفطع دقو يتنب كجّوزأ ال ىتح كالهلا رطخل كتضرع تنك تا يأ 30

 . هيلإ ريسي ناك يذلا ريغ هجو ىلإ داوجلا نانع

 هنأكو هحالس سبال يأ هحالس يف اًججدم :هلوقو .رمقلا نم ةقلف هلامجو هئاهب يف هنأك يأ (0)

 . حالسلا لإ نيعلا ىرت ال هب رتتسم
 لوط رادقم يأ :هنم حمر ديق ىلع مالغلا كلذب اذإف هّسح عمس يذلا ديصلا بلطل جرخ هنإ يأ (4)

 اذإف جرخف) لدب ىَّورُيو .ةفورعم ةروهشم ةملكلا نأل حمرلا فذحو برقلا كلذب نونعي حمرلا
 -ينإ رشب لوقل مالغلا نم باوج وهو ديق ىلإ كلجر تددم :مالغلا لاقف .(...خلا مالغب



 ةّبرشبلا ُةَماَقملا 1

 ْنَم :ٌرْشب َلاَقَف . َكْمَع تنلس ْنِإ ٍناَمَأ يِف تْنأ .""ةًرْخَف َكِنْعِضاَم ًذلْمَت َةَميِهَبَو
 ْنَم كلت :ُدْشِب َلاَقف .زمخألا ُتْوَملاَو ُدّوُسألا ْمْوَيلا :َلاَق ؟كل م ال تأ
 ْمَلَف . ِهبِحاَص ىَلَع اَمُهْنِم ٍدِجاَو هك كودك نحلت لو رشي اي ؟لاقف ل

 ناقل دبش ةقهاملك نب لك نو نط :ةووتقع الفلا كنار قي وقو نك
 َكئْمَعْطَأل ُتْدَرَأ ْوَل سسئَلَأ ىَرَت فيك ُرْشب اي :َلاَق ّمُث ."اهْيَلَع َءاَقْبإ ِهْنَدَب ْنَع ُاَمَح

 ضزعب ٌةَبْرَض َنيِرْشِع اًرْشِب وصب دع نار ُهَحْمُر ىَقلأ مث ” ؟*”حمُولا َباَيْن
 .ِناَمُأ يِف ْبَمْدَأَو َكّمَع ْمْلَس رب اي :َلاَق من داو نيرزشب نكنت لوديفصلا

 را :َلاَقَف ؟َتْنَأ ْنَم يل َلوُقَت ْنَأ ٍةَطيِرَشب ْنِكْلَو ْمَعَن :لاَق

 ىَلَع َكْنَلَد يتلا ةأْرَملا ْنْبا نأ :َلاَقَف .ٌةَحنِملا ِهِذاَهِ تاق 06 ةليفغ» تنزاقا اذ هلل

 لا لإ ةكشتلا ذيك لك ةكشغلا وزن نم'اضعلا كلت

 ام نإ يأ ربخ وأ هنودّيقي موق ةضبق يف عوقولاو رشألاب هيلع ءاعد امإ وهو ديص سح عمسأ -

 كتلك هلوقو .ديقلا ىلإ كلجر تددم دق اذه كلوقب تنأف دئاص وه لب ديصب سيل اًديص هتننظ

 . كسفن كتلكث : ىَورُي كمأ

 الميو هتلآ امه. لب غضملا دنع ناكرحتي امهنأل نانسألا لخدم دنع نييحللا لوصأ :ناغضاملا )١(
 المت كنإ يأ ًالمتب قلعتم نأ ة ةزمه حتفب تلتق نأ : :هلوقو .مفلا وهو امهنيب ام يأ نيغضاملا

 . .خلا نامأ يف تنأ :هلوقو .دسألا يهو ةميهبو ةّيحلا يهو ةدود تلتق نأل اًرخف كمف

 .لاتق نودب هّمع ملسي فيك .هتيمح هب حمست نأ نكمي ال امب هل ةبلاطم

 نمو :لاقف .همتش لثم متشب مالغلا هباجأق .كمأ يهو كتفذقو اهنطب نم كب تمر :كتحلس (؟)
 .اًضيأ كتحلس نم كتلكثو يأ :رشب اي كتحلس

 ابشب هندب نسمي ناك هنكل هتيلك بيصت اهلك ةنعط نيرشعب رشب لتق نم نكمت دق مالغلا نإ يأ ةرفإ
 . هتايحل ءاقبتساو هل ةمحر يأ هيلع ءاقبإ هنم هيقيو هنع هدعبي يأ هيمحي مث هفرط يأ :نائسلا

 حمرلل سيلو اهاّيِإ كتمعطأل حمرلا باينأل اًماعط كلعجأ نأ تدرأ ول ينأ رمألاو لاحلا سيلأ (5)
 هنأ وأ اًيبان ةنعط لك ىف اهل نأك تانعطلا دّدعت رابتعاب اهعمج هنكل نانسلا وهو دحاو بان الإ

 . ضحم لييخت يهف باينألاب هيلإ راشأو هاوطو باينأ هل سرتفمب حمرلا هّبش
 .اذه لثم ميرك مالغب يتأت ىتح ةميرك ةأرما تجّوزت ام :ةليقع تنراق ام (©)
 . شربألا ةميذجل تناك سرف :اصعلاو .ةيصعلا نم اصعلا امهدحأ نيفورعم نيلثم ىلإ ةراشإ ف

 يف هقذحو مالغلا يف ةعاجشلا هذه نأ ديريو مركلا يف هلوصأل عبات دلولا نإ يأ اهمأ : ةيصعلاو

 -اذه لثم دِلَي ال هنإ يأ :ةّيحلا الإ ةّيحلا دِلَت له يناثلاو .همأو هيبأ نم هل اتناك حالسلا برض



 هت ار ام ناطشتب نيف ماو رك ندم الإ ماعلا -

 رهف ةفيفع جوزتي مل اذإو ةفيفعلا ةأرملا باحسك :ناصحلاو .سرفلا ركذ باتكك :ناصحلا )١(

 يبأ تاماقم نم َدِجُو ام ىلع هقيلعت اندرأ ام رخآ اذهو .ملعأ هللاو اهريغ جّوزتي ال نأ ىرحأ

 ةنس مظَعُملا ناضمر رهش نم رشع سداسلا يف هنم غارفلا ناكو .يناذمهلا نامزلا عيدب لضفلا

 .ميلستلا ّمتأو مالسلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم فلأو ةئامثالثو تس

 ١9 م /يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم
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